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Förord
När beslut fattades att upprätta en fördjupad översiktsplan för Bjärred/Borgeby var fokus i första hand

på att lösa problemen på Norra Västkustvägen genom Borgeby, men planens syfte var mycket vidare

än så: alla delar i samhällsutvecklingen skulle belysas såsom rekreations- och miljöintressen, säkerhet
och social trygghet, boendemiljö och verksamhetsområden samt utvecklings- och bevarandeintressen.
Planen anger huvuddragen i den framtida markanvändningen och gränserna för den framtida
utbyggnaden.

I en kommun mitt i en region med hårt exploateringstryck är det extra viktigt att hitta balansen mellan

utbyggnad och bevarande och att säkerställa att tätorternas särart och atmosfär kan bevaras eller

utvecklas. Förutsättningarna för en större utbyggnad för bostäder eller för verksamheter är mycket
begränsade i den norra kommundelen. Denna plan bekräftar att Bjärreds och Borgebys småskaliga

karaktär skall bibehållas, att landsbygden och de fria utblickarna inte får äventyras samtidigt som den

anvisar utbyggnadsområden.
Trafikproblemen i och kring Borgeby kan äntligen få en lösning och jag hoppas att alla nu kan
samverka för att åstadkomma en bra trafik- och boendemiljö.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som varit engagerade i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen. Vi har kunnat glädja oss åt ett mycket stort engagemang hos de boende i Bjärred och
Borgeby och synpunkterna under samrådsprocessen har varit vägledande för utvecklingen av planen
och bidragit till att planen har kunnat antas i bred politisk enighet. Dialogen har också säkerställt att
planens innehåll håller hög kvalitet och har god förankring i Bjärreds- och Borgebybornas uppfattning
om hur samhällena och dess omgivningar skall utvecklas. Ett stort tack!

�--�'----Thomas Håkansson
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Syfte

vande åkerlandskapet. Det är också önskvärt, att det öppna

En betydande befolkningstillväxt förväntas i Sydvästra Skåne

Örestads golfbana bevaras med nuvarande karaktär, och utan att

under de kommande åren. De kustnära områdena är attraktiva

genomkorsas av större trafikstråk.

åkerlandskapet mellan Bjärred, Önnerup, Habo Ljung och

för bosättning, och efterfrågan på bostäder i Lomma kommun

Borgeby avgränsas i nordväst och öster av zoner med

väntas öka. En planberedskap för en befolkningsökning på ca

relativt

2 700 inv fram till år 2010 bör finnas, även om denna ökning

skogsdungar m m. I dessa övergångszoner mellan .byn och det

små

markytor,

avgränsade av vegetationsridåer.

inte är ett mål i sig själv. Bjärred och Borgeby är genom när

öppna åkerlandskapet kan en utbyggnad ske, utan att det öppna

heten till havs- och naturområden attraktiva för boende, och bör

landskapets kvaliteter påverkas nämnvärt. Det är viktigt att

därför rymma en stor del av det tillkommande bostadsbyggan

utbyggnaden anpassas till befintlig vegetation och bebyggelse

det i kommunen. Det är också önskvärt med planberedskap för

och att områden med fornminnen lämnas obebyggda.

fler arbetsplatser och utbyggd service i Bjärred och Borgeby.

I det öppna åkerlandskapet kan vissa mindre "bebyggel

Trafikfrågorna har länge vållat diskussion i Bjärred och

seöar" utbyggas, på motsvarande sätt som befintliga bondgår

Borgeby. Önskemålet att minska trafiken på Norra Västkustvä
gen genom Borgeby ledde våren 1998 till en temporär avstäng

dar och mindre hussamlingar.
I åkerlandskapet utvecklas efierhand ett system av ekolo

ning av genomfartstrafiken. Vägförbindelsen Västervångsvägen

giska korridorer, gång-/cykelvägar och ridvägar samt

- Tegclbruksvägen tillhör en vägsamfällighet och är inte

inslag av allemansrättslig mark. Till detta system utnyttjas

lämpad för genomfartstrafik. Det är angeläget att bygga en

fastighetsgränser. befintliga markvägar och mindre vattendrag.

förbindelseväg öster om Borgeby, och att även ge Löddesnäs
en bättre förbindelse mot norr. väster om Borgeby. Dessutom

Trafikstruktur

är det önskvärt att avlasta Norra Västkustvägen i Bjärred för
genomfartstrafik genom att överföra trafik till Alfredshällsvä

Det föreslås, att en eventuell framtida spårtrafik utformas som

gen. I samband med trafikplaneringen är det också önskvärt att

en snabbspårväg, som från Lomma antingen följer kusten
l'örbi Habo Ljung mot Bjärred eller viker av från Lommabanan

utbygga gång- och cykelvägnätet.
Sedan 10 år har det diskuterats möjligheter att utbygga etl

vid Önnerup. mot Bjärred. Spårreservatet följer Alfrcdshällsvä

spårburet kollektivtrafiksystem från Malmö/Lomma till Bjär

gen med hållplats vid Alfredshäll. och därefter väg 913 med

red och Löddeköpinge, antingen som pågalågssystem eller

hållplats norr om Bjärreds centrum. Linjen fortsätter härifrån

snabbspårväg. Även en länk till Lund har föreslagits. Det är

längs Västanvägen öster om Löddesnäs och följer därifrån den

ovisst om och när ett spårtrafiksystem kan komma till stånd.

tilltänkta västra vägen norrut förbi Augustenborg (hållplats vid

men för att ge handlingsfrihet redovisar planen ett spårreservat.

Rutsborgskolan). Norr om Augustenborg följer linjen Väster

I en första etapp förbättras kollektivtrafiken genom bättre

vångsvägen eller Västkustvägen mot Löddeköpinge.

framkomlighet

för

befintliga busslinjer.

Därtill

kommer

bussanslutning till den planerade pågatågstrafiken i Flädie.

En ny förbindelseväg byggs öster om Borgeby, som
ersättning för Norra Västkustvägen genom byn, avseende

Önskemålet att bevara och utveckla natur- och kultur

genomfartstrafiken. Vägen förs i söder ner till Norra Väst

miljö, förstärka den lokala identiteten och de lokala kvalite

kustvägen norr om Bjärreds centrum. I samband med utbyg

terna, främja ekologiska kretslopp samt att utöka tillgången

gnad i nordvästra delen av Borgeby etableras en ny väg väster

till allemansrättslig mark präglar idag i ökande grad plane

om Borgeby från Västanvägcn (nordost om Löddcsnäs) förbi

ringen. Dessa synpunkter innebär såväl möjligheter som

Rulsborgskolan och Augustenborg till vägen mot Löddekö

begränsningar beträffande var och hur samhällena kan ut

pinge.

byggas.

Gång- och cykelvägar utbyggs, bl a med sammanhängande

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att finna en
helhetslösning på de komplicerade planeringsproblemen för

stråk till Lomma, Lund. Löddeköpingc och mot Vikhög/Barsc
bäck (bro över Lödde å) och genom utbyggnadsområdena.

Bjärred och Borgeby, som en ram för utbyggnaden och den
fortsatta detaljplaneringen.
Bevarande och utvecklande av kulturlandskapet

Utbyggnad

I Bjärred kommer Högsäterområdet (200 lgh) att utbyggas
under de närmaste åren. Därefter föreslås Bjärred utbyggt i en

Ett värdefullt drag i kulturlandskapet är det öppna åkerlandska

400 - 500 m bred zon öster om Alfredshällsvägen och Stork vä

pet med "öar" av bebyggelse och vegetation, alleer/trädrader

gen, söder om och vid Flädie skola samt kring Ekehem. Totalt

och punktvis utblickar mot havet. Andra ovärderliga kvaliteter

beräknas dessa områden rymma 160 lgh, beroende på bebyg

är strandängarna vid Öresund, ängslandskapet kring Lödde å

gelsetätheten. Härefter bör Bjärred betraktas som fullt utbyggt.

samt ett stort antal mindre skogsdungar och trädplanteringar.

bortsett från vissa förtätningsmöjligheter, bl a kring Bjärreds

De fä återstående obebyggda kustpartierna mellan Habo

centrum och vid Norra Västkustvägen. Förtätningsmöjligheter

Ljung och Bjärred skall, liksom del öppna sambandet mellan

na kan uppskattas till ca 50 lgh, vilket innebär att del totala

åkerlandskap och hav, skyddas mot exploatering, liksom

utbyggnadsmöjligheterna i Bjärred kan uppskattas till något

norr om Löddesnäs. Det är också

mer än 400 lgh, inkl Högsäter. Arbetsplatser och service kan

önskvärt att bevara den obebyggda landskapskil, som skiljer

främst tillkomma längs Norra Västkustvägen - särskilt kring

tätorterna Bjärred och Borgeby åt. Detta innebär att Bjärred

Bjärreds centrum och Medborgarhuset.

strand- och ålandskapet

endast kan utbyggas österut, och här bör den långsiktiga

I Borgeby föreslås utbyggnad av ett större område i öster,

bebyggelsegränsen gå invid Flädie skola, för att ett öppet

fram till den nya förbindelsevägen, med totalt ca 170 lgh. I

åkerlandskap mellan Bjärred, Kanik och Flädie skall kunna

nordvästra Borgeby, nära

bevaras. Bjärred bör ha en tydlig avgränsning mot det omgi-

byggas, i kontakt med skogs- och naturområdena kring

Rutsborgskolan, kan ca 130 lgh

I
I

2
Augustenborg. Detta innebär totalt ca 300 lgh i Borgeby.

fart från östra vägen, bl a vid Björkhaga, och invid byns norra

Utöver utbyggnaden i Bjärred och Borgeby finns möjlighe

utfart sker en mindre bebyggelsekomplettering. 1 en andra

ter till mindre "bebyggelseöar" i landskapet. Tre sådana, med

etapp utbyggs ett område söder o m Flädie skola, i höjd med

bostäder och/eller verksamheter kan lokaliseras öster om Bor

Råkvägen. I Borgeby anläggs västra vägen och dess tvärförbin

geby, anknutna till den nya förbindelsevägen. Totalt kan dessa

delse till Norra Västkustvägen, samt nybebyggelse närmast

"bebyggelseöar" rymma ca 50 bostäder.

Rutsborgskolan. Utbyggnaden av dessa två etapper omfattar

Sammanlagt omfattar således utbyggnadsmöjlighetema i

sammanlagt 530 bostäder, vilket

ungefär motsvarar den

Bjärred-Borgebyområdet ca 760 lgh, varav 200 i Högsäter, 50

planberedskap, som f n erfordras. En tredje etapp kan ses som

genom förtätning och mindre kompletteringar, 460 i nyexploa

en utvecklingsmöjlighet på lite längre sikt, omfattande 180 -

teringsområden genom utvidgning av samhällena Bjärred och

230 bostäder, beroende av täthet och huruvida bebyggelseöama

Borgeby och 50 i tre mindre "bebyggelseöar". Dessa siffror

utbyggs. I Bjärred kan Ekehem och området öster om Svalvä

förutsätter en dominans av enfamiljshus på tomter 600 - 700

gen bli aktuella för utbyggnad och i Borgeby kan komplette

m1• men ger möjlighet till en variation med å ena sidan tätare

rande utbyggnad komma i nordöstra hörnet samt vid Augus

bebyggelse (radhus. kedjehus, 2-vånings flerbostadshus) på

tenborg, vartill kommer bebyggelseöarna. Etappindelningen

vissa ställen och å andra sidan större villatomter på andra

kan dock komma att bli annorlunda.

ställen. Den högre exploateringen bör främst finnas vid

Verksamheter och service föreslås så långt det är möjligt

Bjärreds centrum och vid spårreservatet vid Rutsborgskolan.

integrerade

Planen tar inte ställning till bebyggelsetätheten i de enskilda

områden föreslås vid Norra Västkustvägen genom Bjärred och

med

bostadsbebyggelse.

Sådana

integrerade

bebyggelseområdena eller utbyggnadstakten. Generellt bör

vid den östra förbindelsevägen vid Borgeby, samt i bebyggel

bebyggelsen vara i 1-2 våningar och arkitektoniskt anpassad till

seöar" öster om Borgeby. De sistnämnda zonerna kan även

befintlig bebyggelse i Bjärred och Borgeby, vilket sammantaget

innehålla renodlade verksamhetsområden. Planprogram finns

innebär att den totala utbyggnaden kommer att i genomsnitt ha

för ett verksamhetsområde, ·'Skifte I O", vid motorvägskors

bebyggelsetätheten 15 lgh/ha. Den i tabellen redovisade

ningen norr om Borgeby. Detta utgår i den fördjupade över

etappindelningen kan inte tidsfästas. men anger en ordnings

siktsplanen. Möjligheterna att infoga verksamheter i grannom

följd i utbyggnaden. som bedömts som fördelaktig. I en första

rådet i väster, Borgeby 16:8, är under utredning. Totalt beräk

etapp utbyggs det redan planerade Högsäter samt förtätnings

nas planen, inklusive integrerade områden. men exklusive

områden i Bjärred, som redan är under planering; främst
Flädiegården och i västra Mellanvången. Dessutom föreslås en
bebyggelsekomplettering vid

Flädie

skola, anknuten

till

''Skifte JO" och Borgeby 16:8, rymma ca 1 1 ha mark för verk

samheter, varav hälften i bebyggelseöarna.

De redovisade utbyggnadsområdena (inkl. tredje etappen)

befintliga gator. I Borgeby anläggs östra vägen samt dennas

föreslås motsvara en

tvärförbindelse in till Norra Västkustvägen.

rådet, varefter en vidare utbyggnad i norra kommundelen

full utbyggnad av Bjärred-Borgebyom

måste hänvisas till främst Flädie.
Kring denna och Rutsborgsvägen sker nybebyggelse med till-

Område

En första

En

Längre

etapp

andra

sikt

Totalt

etapp
Högsäter

200

200

Ekehem
Söder om

50

50

20

30

60

110

20

70

40

130

1 10

30

30

170

Flädie
skola
Västra
Borgeby
Östra
Borgeby
Förtät-

50

50

ning,
komplettering
(Bebyg-

(50)

(50)

180 (230)

7 10 (760)

gelseöar}
Totalt

400

130

Tab. 1. Tabell över utbygg11adsområden och antal lg/i. De11
genomsnittliga bebyggelsetätlteten sätts till 15 lgh/ha.

Fig. 1. Utbyggnadsområde11 oclt överortl11ad trafikstruktur
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1. INLEDNING
Lomma kommun inom sina nuvarande gränser bildades i början
av 1960-talet genom att Flädie kommun inkorporerades med

muntäckande Översiktsplan 1990. Planen siktar på ca 20 000
invånare år 2005. I översiktsplanens riktlinjer för fortsatt

Lomma köping. En generalplan rur Lomma köping hade

planering uttalas att samhällena Lomma, Bjärred och Borgeby

presenterats 1961 och en generalplan för Fllidie kommun

bör behandlas i fördjupade översiktsplaner. I riktlinjerna

ve 1 I 000 invånare. Vid denna tid inleddes en kraftig expan

Borgeby upprättas med följande utgångspunkter:

färdigställdes 1962. Dessa planer räknade med 12 500 respekti

sionsperiod.

Ar 1964 gjordes en sammanfattande

föreslås att de fOrdjupade översiktsplanerna fOr Bjärred och

plansamman

ställning för kommunens nuvarande område, med plats till
totalt 27 000 invånare. Ar 1970 förelåg en generalplan för

kommunen. Som planförutsättning antogs att invånartalet

skulle öka från dåvarande ca 11 500 invånare till 35 - 40 000
invånare kring år 2000, varav 11 500 i Bjärred-Borgeby. För
Borgeby utarbetades 1979 en omridesplan med en rymlighet

på 800 - 1000 lägenheter. Ar 1980 gjordes en förtätningsstu

die för Lomma och Bjärreds tätorter. I Bjärred visas

förtätningsmöjligheter omfattande ca 140 bostäder.
Expansionen kom att bli långsammare än väntat. Sedan
mitten av 1980-talet har invånartalet legat mellan 17 000 och
18 000 personer, varav hälften i norra kommundelen.
Ar 1991 antog kommunfullmäktige i Lomma den kom-

Fig. 2. Bjärred och Borgeby i generalplan för Lomma 1970

Bjärred:
• Viss förtätning i befintligt samhälle.
•Bevarande av värdefulla bebyggelsemiljöer.
•Bebyggelse vid Ekehem och söder om Carl Olssons väg.
• Flädie skolas anknytning till samhället studeras.
•Möjliga lägen för hyreshus bör utredas.
*

Möjligheter till verksamhetsområden.
•Interna g-c-stråk.
• Förbättrade trafikförhållanden inom samhället.

• Trafiksystemet öster om samhället studeras.
•Möjligheter till spårbunden kollektivtrafik studeras.
• Behov av nya detaljplaner undersöks för såväl planlagda
som icke planlagda områden mot bakgrund av PBL:s villkor.
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Borgeby:
•

*

i huvudsak ingen utbyggnad,

till samhället med hänsyn till bl a tillgänglighet och störnings

möjlig utbyggnad öster om Västkustvägen,

problematik? Hur och var lokaliseras hållplats(er)?
*

bevarande av värdefulla bebyggelsemiljöer.
Domedejla mosse och trädbevuxna ytor kring mossen

liga.
*

*
•

•
*

av

utbyggnad till ungefär dubbla storleken,

liksom Augustenborg bebygges ej, utan göres allmänt tillgäng
*

Hur ser framtidens verksamhetsområden zlt i denna typ

samhälle?
• Hur skall enframtida spårbunden kollektivtrafik anpassas

Studium av samhället med alternativen:

•

Hur bör Bjärred/Borgebys möte med landskapet utformas?
Vad är lämpliga täthetstal, storlek mm för planerade

bostadsområden?
• Hur kan området Ekehem och området öster därom

Möjligheter till hyreshus.

utformas med tanke på "östra gatans" sträckning och e v

Verksamhetsområde(n) etableras.

bensinstation?
•

Vilka restriktioner innebär 400 /.:V-ledningen norr om
Borgeby och kommer den att vara kvar i framtiden mot

Interna g-c-stråk.
Ny väg, öster om samhället, studeras.
Möjligheter till spårbunden kollektivtrafik studeras.

Behov av nya detaljplaner undersöks för såväl planlagda

bakgrund av fallade beslut om Barsebäck?
• Hur kan och bör grönytestrukt11ren utvecklas?

som icke planlagda områden mot bakgrund av PBL:s villkor.
I nämnda PM redovisas aktuellt planläge, omfattande följande
Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 1996 alt en
fördjupad översiktsplan för samhällena Bjärred och Borgeby
skulle utarbetas. Detta beslut grundar sig på översiktsplanens
förslag att de båda samhällena bör studeras i en fördjupad
översiktsplan. Som inledning till detta arbete publicerades i

detaljplanearbete (aktuellt läge 1998):

•

Skifte 10, norr om Borgeby, verksamhetsområde; pro

gramarbete inlett.
• Önnerup I 0: I 0 m fl, främst bostäder; programarbete inlett.
•

Alfredshällsområdet, skola; utställningsskedet genomfört.

december 1996 en översiktlig studie av Bjärred-Borgeby.

•

Denna utredning ingår som underlag dels till nästa kommun

skall samordnas med den fördjupade översiktsplanen.

täckande översiktsplan, dels till den fördjupade översiktsplanen
fOr Bjärred-Borgeby. Studiens övergripande syfte var att ange,
hur Bjärred och Borgeby långsiktigt kan utvecklas vad avser
bl a exploatering av nya områden för bostäder och verksamhe
ter samt infrastruktur av olika slag. Studien utgick från intentio
nerna i översiktsplanen, men tog särskilt upp följande områden:
Nya bostadsområden med utbyggnadsordning
Behov av barnomsorg och skola samt deras lokalisering

•

Norra Västkustvägen, vägområde; programarbete inlett,
Mellanvången, bostäder och "återvinningsstation"; plan-

program godkänt.
Som yuerligare underlagsmaterial för den fördjupade över
siktsplanen ingår:
• Översiktlig trafikstudie för Borgeby, 1996, behandlad a v
kommunstyrelsen.
• Kompletterande trafikstudie för Borgeby, 1997.
• Översiktsplanen för Bjärred och Borgeby. Kompletterande
trafikberäkningar, 1999.
• Översiktsplan 1998 för Lomma kommun, div underlagsma

Vägtrafik
Kollektivtrafik
Nya verksamhetsområden.
Den översiktliga studien har inarbetats i föreliggande

terial såsom arbetsprogram och förslag till mål och riktlinjer.
• Miljöplan 90, Trafikplan 90 och Grönplan 90 för Lomma

fördjupade översiktsplan, som också bygger på kompletterande

kommun, antagna av kommunfullmäktige.

utredningar. Den översiktliga studien avslutades med följande

•

rekommendationer för det fortsatta arbetet med en fördjupad

tegiplanen) 1996-98. (I denna anges som mål att antalet

översiktsplan:
• Studien har främst behandlat Borgeby samhälle med

invånare inom kommunen år 2010 bör uppgå till mellan 20 300

närmaste omgivning. Den kommande planstudien måste i högre
grad behandla det befintliga Bjärred.
•

1

Områden som fritid, k11/111r, bevarandeintressen och miljö
vid mening har nu berörts i begränsad omfattning. Dessa

*

Utbyggnadsmöjligheterna i norra Borgeby med hänsyn till

kraftledningarnas inverkan på hälsa och miljö måste studeras.
•

och 21 500, sedermera ändrat till 19 500 resp 20 300.)
•
•

*

*

•

områden måste utvecklas i det fortsatta arbetet.

Övergripande mål och riktlinjer för Lomma kommun (stra

•

Naturvårdsplan för Lomma kommun, 1997.
Förslag till "Handlingsplan för Agenda 21", 1997.
Trafikåtgärdsplan 1995 för Bjärred och Borgeby.
Spårstudie Lomma - Löddeköpinge, 1997.
Äldre planer för Bjärred och Borgeby.
Förtätningsstudie, 1978.

och

Den fördjupade öv ers iktspl anens förhållande till övrig

lägenhetsstorlekar i de föreslagna nya bostadsområdena måste

planering: Den fördjupade översiktsplanen för Bjärred och

Nyckeltal

som

bebyggelsetäthet,

lägenhetsantal

studeras mera i detalj, då valet av dessa tal får stora konse

Borgeby tar utgångspunkt i den kommuntäckande översikts

kvenser för befolkningsprognoserna och därmed det beräknade

planen 1990, den översiktliga studien av Bjärred-Borgeby 1996

behovet av sko/lokaler, barnomsorg m m.

samt dokumentet "Planeringsläget" I 997. Under perioden

•

Ytterligare åtgärder måste studeras för all trafikmängderna

på Norra Västkustvägen skall bli lägre i framtiden än idag.

98070 I

- 980910 utställdes samrådsförslag till fördjupad

översiktsplan för Bjärred-Borgeby. Efter ställningstagande till
inkomna synpunkter under samrådsperioden utställdes ett

I en PM angående fördjupad översiktsplan för Bjärred-Borge

reviderat plan 981229 - 99030 I. Efter ställningstagande till

by, "Planeringsläget juni 1997", anges att översiktsplanen för

inkomna synpunkter på det reviderade planförslaget har den

Bjärred-Borgeby främst skall utarbetas med utgångspunkt från

fördjupade översiktsplanen slutreviderats. Avsikten är att

den översiktliga studie som gjorts för området, och vara en

planen skall inarbetas i den nya kommuntäckande över

vidareutveckling och precisering av denna. Som underlag ingår

siktsplan, som är under utarbetande, och dessutom vara en ram

också en särskild trafikstudie, som genomförts, avseende

för detaljplanering. Vissa överordnade planfrågor hänvisas till

vägfrågorna kring Borgeby. Nämnda PM preciserar följande

den kommuntäckande planen, medan andra, mer detaljerade

viktiga frågor att särskilt uppmärksamma:
• Hur löses vägfrågorna kring Borgeby på el/ optimalt säll?

frågor hänvisas till detaljplaneringen.

I
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2. ÖVERORDNADE MÅL FÖR UTBYGGNADEN I BJÄRRED

OCHBORGEBY

Överordnade mål för kommunens utveckling och planering har

kommunen och därför viktiga för den ekologiska mångfalden,

formulerats i:

t ex ängs-, skogs- och våtmarksbiotoper, måste uppmärksam

- Strategiplan med övergripande mål och riktlinjer för
Lomma kommun 1996-1998 är antagen av kommunfullmäkti

mas.
*

motsvarande yta eller nyplantering anläggas som ersättning för

20. Strategiplanen anger mål och riktlinjer för utvecklingen på

den exploaterade enligt den så kallade balanseringsprincipen.

olika områden. (Kommunfullmäktige har, efter att planarbetet

• Kommunen skall medverka till en biotoputveckling i kom

slutförts, antagit nya översiktliga mål och riktlinjer för Lomma

munen i avsikt att skapa ett rikare och mera varierat biologiskt

kommun för åren 1999-2002.)

liv i såväl tätorter som i det öppna jordbrukslandskapet, och

- Notatet

därmed minska den ekologiska känsligheten.

För Bjärreds och Borgebys del har allmänna förutsättningar och
mål för utbyggnad formulerats i notatel

Översiktlig studie

Bjärred - Borgeby 1996-12-11.

• Kommunen skall aktivt verka för att arealen våtmarker/
skyddszoner längs vattendragen utökas som ett led i att
förbättra vattenkvalite1en i åarna och i Öresund samt öka
förutsättningarna för en rik biologisk mångfald.
• Markområdena för rekreation och naturupplevelse i anslut

Nedan sammanställs de i ovan nämnda dokument angivna
mål och riktlinjer, som har direkt eller indirekt betydelse för
planeringen av Bjärred och Borgeby. För flera teman anges
viktiga planeringsfrågor, som den fördjupade översiktsplanen
skall ta ställning till. Övergripande mål anges med kursiv stil.

ning till tätorterna skall utökas. Gröna stråk mellan tätorterna
säkras.
• Möjligheterna att skapa ekologiska korridorer skall beaktas.

•

•

Auguslenborg förordas som naturvårdsområde.
Utbyggnad av erosionsskydd för kommunens stränder skall

fortsätla.

Fysisk planering allmänt

Planeringsfrägor:

Kommunstyrelsen har ansvaret för den översiktliga planering
en av hur mark och vatten skall användas. De/la regleras via
översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och liknande.
Byggnadsnämnden ansvarar för den del av den fysiska plane
ringen. som avser detaljplaner och liknande.

*

*

Vilken naturmark skall långsiktigt skyddas mot utbyggnad?
Finns det områden där ny naturmark kan tillskapas, t ex som

ersättning för annan exploaterad yta?
• Vilka möjligheter till rekreation och naturupplevelse finns

eller kan tillskapas i direkt anslutning till tätorterna?
•

Var bör ekologiska korridorer och gröna stråk skyddas eller

tillskapas?

Mål och riktlinjer:
• Den fysiska planeringen skall följa översiktsplanen samt de

planer, som kopplats till denna.
• Planberedskap skall finnas så alt efterfrågan på exploaterings

färdig mark kan tillgodoses med hänsyn till exploateringseko

• Finns det områden som är lämpliga för anläggning av

regnvattendammar och andra vattenspeglar?

Bebyggelse- och kulturmiljö

nomi, naturresurshushållning och behov av handlingsfrihet.
• Bebyggelsen skall varieras och blandas för att möta framti

dens krav på flexibelt boende, och motverka ensidighet,
isolering och segregation. De handikappades behov skall

Kommunen skall verka /dr att bevara kul/urmiljöer och
kulturminnen. Översiktsplanen skall slå vakt om befintliga
kulturmiljöer och anpassa ny bebyggelse till dessa.

särskilt beaktas.
• Kommunen skall i största möjliga utsträckning skaffa sig

Mål och riktlinjer:

rådighet över den mark, som planlägges för bostäder och

•

verksamheter.

områdesbestämmelser. Lokala intressen, såväl enskilda objekt

• All planering skall främja utnyttjande av befintliga och

tillkommande

servicefunktioner

och

bebyggelsemiljöer.

Riksintressena Alnarp och Borgeby säkerställs genom

som större områden, säkerställs också genom områdesbestäm
melser.

Värdefull natur- och kulturmiljö bevaras.

• Det öppna landskapet skyddas genom att naturvårdslagen och

Planeringsfrågor:

•

plan- och bygglagen utnyttjas.

*

Områden för framtida utbyggnad måste bestämmas som

underlag till kommunens markpolitik.

Det öppna landskapets karaktär bevakas genom bygglov.

Vissa nyetableringar (bebyggelse, vindkraftverk, trädplante
ringar m m) kan tillåtas under förutsättning att tillskotten kan
anpassas till landskapets karaktär.

Kulturlandskapet och naturen kring Bjärred
och Borgeby
Översiktsplanen skall slå vakt om befintliga naturmiljöer och
den biologiska mångfalden samt utveckla dessa värden.
Mål och riktlinjer:
• Målet för naturvårdsarbetet är att säkerställa de skyddsvärda

objekt som finns i kommunen. Biotoper som är sällsynta i

•

Bjärreds och Borgebys karaktär mot omgivande öppna

marker (avgränsning, skala, vegetationsinslag) bör bibehållas.
•

J
1

Vid exploatering av ur natursynpunkt värdefull mark bör

ge 1996-03-28 och reviderad av kommunfullmäktige 1997-03-

Översiktsplan för Lomma kommun, översiktliga
mål och riktlinjer 1998-02-25.

I

Information om god byggnadsvård skall bidra till att byggna

der och gårdsmiljöer ingår i ett vackert och levande kulturland
skap.
• Kommunen skall arbeta för att konstnärliga aspekter beaktas

vid utformningen av nya miljöer.
• Vid offentlig utsmyckning skall utgångspunkten vara att
skapa miljöer med hög konstnärlig kvalitet där platsens

1
1
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särskilda förutsättningar respekteras. Publika konstverk skall

tionsintressenas och de boendes behov.

vara av god kvalitet, visa bredd över olika konsttekniker samt
väljas med hänsyn till tänkt placering.

Mål och riktlinjer:

Planeringsfrågor:

lantbruk och att landskapets karaktär kan bevaras.

•

Hur bör tätorternas möte med det öppna landskapet utfonnas?

Hur utfonnas bebyggelsegränsen i olika utbyggnadsetapper?

•

Kommunen bör verka för ett bestående och livskraftigt

• Utbyggnad av byarna kan ske endast i den mån de socialt och

kulturhistoriskt värdefulla bykaraktärema kan vidmakthållas.

Hur utfonnas den långsiktiga bebyggelsegränsen? Skall den

• Nybebyggelse på landsbygden bör undvikas, såvida inte

synas i terrängen även innan bebyggelsen når fram dit?

särskilda skäl föreligger.

• Hur bör ny bebyggelse anpassas till äldre bebyggelse? Kan

• Tätortsbefolkningens möjligheter till rekreation skall ökas

riktlinjer för bebyggelseutfonnning i olika delar av Bjärred och

genom samarbete med lantbrukets verksamheter, exempelvis

Borgeby preciseras?

genom anläggande av s k beträder.

• Skall särskilda bevaringsområden definieras?

• Möjligheter att anlägga rekreationsstråk genom det öppna

jordbrukslandskapet på markvägar eller i ägogränser. samt

Tätorts utveckling
De båda tätorterna Lomma resp Bjärred/Borgeby skall
utvecklas och bli så kompletta som möjligt vad avser såväl
bostäder som arbetsplatser, service och fritid. Invånarna skall
erbjudas ett varierat utbud av bostäder samt en god offentlig
och kommersiell service.

Mål och riktlinjer:
• Utbyggnad av Bjärred och Borgeby far inte ske på sådant sätt

att bebyggelsen förenas i en sammanvuxen tätort.

längs Höje å mot Lund skall tillvaratas.

Planerings frågor:
• Vilka jordbruksområden bör säkerställas på lång sikt?

• Var och hur kan rekreationsstråk och ekologiska korridorer
anläggas genom det öppna jordbrukslandskapet?
• Finns det områden som är lämpliga för skogsplantering?
• I vilken mån kan mindre byar byggas ut?
• Är det acceptabelt med nya "bebyggelseöar i åkerhavet"?

Befolkning

• Utbyggnad av Lomma och Bjärred/Borgeby tätorter skall ske

med nya områden för bostäder. arbetsplatser, service och fritid.
• Bebyggelselokalisering och servicestruktur bör samordnas

mellan de båda orterna.

Kommunen skall - utifrån sociala och ekonomiska motiv eftersträva en successiv ökning av folkmängden med syfte
framförallt att erhålla en bättre åldersmässig balans.

• I Bjärred/Borgeby skall i första hand bostadsutbyggnaden

avslutas på Mellanvången samt nya bostäder byggas i Högsäler.

Mål och riktlinjer:

Därefter bör utbyggnad kunna ske i anslutning till såväl

• Antalet invånare i kommunen bör år 20 I 0 uppgå till mellan

Borgeby som Bjärred i enlighet med den fördjupade över

19 500 och 20 300. Den övre gränsen innebär alt kommunen

siktsplanen fOr Bjärred/Borgeby.

växer i takt med regionen.

• I Bjärred utgör Öresund samhällets gräns i väster. Västan

• Folkmängden i Bjärred-Borgeby skall öka.

vägen och Holländarehusvägen är gräns i norr. Vägsystemet
utgör samhällets gräns i söder och öster. Framtida utbyggnad

Plane ringsfrägor:

bör i huvudsak koncentreras till de östra delarna av Bjärred.

• Det bör finnas planberedskap för en befolkningsökning på ca

• Bebyggelsen i Borgeby är lokaliserad på ömse sidor om

2 700 inv i kommunen fram till år 2010. Hur bör denna tillväxt

Norra Västkustvägen. Utbyggnad av Borgeby bör kunna ske
såväl norr som öster om samhället.

fördelas på norra och södra kommundelen? Hur många nya

bostäder behöver då byggas i Bjärred/Borgeby?

• En förtätning av befintliga samhällen skall kunna ske såvida
detta inte innebär försämringar av befintliga bostadsmiljöer.
• Dåligt utnyttjade friytor och mindre väl utnyttjade industri
ytor skall tas till vara på ett mer effektivt sätl.

Planeringsfrågor:
*

Var kan tätorterna Bjärred och Borgeby utbyggas utan

negativ påverkan på landskapets kvaliteter?
*

Finns det en yttre gräns för hur långt de båda tätorterna på

sikt bör utbyggas?
• Hur stort bör Borgeby bli? Hur påverkas det befintliga

samhället av utbyggnaden? Vilka gränser för utbyggnaden
sätter befintliga kraftledningar?
*

Finns det särskilda "strategiska lägen" för förtätning med

bostäder, service och verksamheter? Hur görs dessa områden
attraktiva, trygga och lättillgängliga även för äldre och handi
kappade?
• Vilka områden är idag mindre väl utnyttjade?

Bostäder
Kommunen har a11svar för försörjningen av bostäder i11om sitt
territoriella område. översiktsplanen skall medverka till att
bostadsbeståndet i kommunen har en sådan sammansällni11g
att det erbjuder såväl den egna befolkningen som inflyttade elt
varierat och blandat utbud i de båda samhällena Lomma och
Bjärred.

Mål och riktlinjer:
*

Bostadsbyggandet bör ha en sådan omfattning att kommun

ens folkmängd kan öka i takt med regionens tillväxt.
•

Bostadsbyggandet skall inriktas mot att minska framtida

olägenheter

av

befolkningens

nuvarande

ålderssamman

sättning och för an åstadkomma social balans och valmöjlighet.
• Bostadsbyggandet skall i första hand inriktas mot att komp

lettera det befintliga bostadsbeståndet med lägenheter som
passar för handikappade och för småhushåll för att i första hand

Landsbygdsutveckling och jordbruk

tillgodose de ungas och äldres behov. Behoven för dessa

Översiktsplanen skall medverka till en utveckling av landsbyg
den som tillvaratar såväl landsbygdsnäringarnas, som rekrea-

under den närmaste I 0-årsperioden.

grupper förefaller vara störst i Bjärred/Borgeby åtminstone
• Boendenärmiljön skall utvecklas och göras mer naturlik med

I
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mera träd och vegetation.
•

Befintliga och nya gröna stråk knyter samman bostads

områdena.
•

busshållplatser och motorvägspåfarter.
•

Ett särskilt spår för godstrafiken skall snarast möj ligt

an

läggas utanför tätorterna i sydvästra Skåne.

Lomma Fastighets AB (LFAB) skall medverka i produk

tionen av lägenheter i enl ighet med uppställda bostadsförsörj

Gång- och cykelvägar:

ningsmål för perioden.

• Gång- och cykelvägnätet skall successivt åtgärdas fOr att öka

trafiksäkerheten, förbättra tillgängligheten och minska den

Planeringsfrågor:

totala trafikens miljöbelastning.

• Hur många bostäder kan tillskapas genom förtätning i Bjärred

• Särskilda gång- och cykelvägar skall anläggas mellan Alnarp

och Borgeby?

och Arlöv, mellan Lomma och Hjärup, Borgeby och Löddekö

• Hur många bostäder behöver byggas i nyexploaterings

pinge samt mellan Löddesnäs/Bjärred och Kävlinge kommun

områden?

över Lödde å.

•
•

Var bör nyexploateringsområdena lokaliseras?
Vilken fördelning på lägenhetsstorlekar och hustyper bör

Planeringsfrågor:

eftersträvas? Var kan hyreshus byggas?

•

• Vilken bebyggelsetäthet bör eftersträvas?

tillräckligt med åtgärder som dämpar hastigheten och försvårar

I
I
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Vilka gator bör stängas helt av för genomfart och var är det

genomfart?

Kommunikationer och trafik
Översiktsplanen skall bidra till att skapa ett mera miljöan
passat transportsystem i kommunen och regionen som dess
utom är tillgä11gligtför huvuddelen av kommunens befolkning.
Mål och riktlinjer:
Trafiksäkerhet och mi ljöpåverkan:
•

Trafiksäkerhetsprogram för Lomma skall upprättas och ligga

till grund för kommande trafikåtgärder.
•

Trafikåtgärderna skall inriktas mol att:
- Fördela stora trafikströmmar jämnare över befintligt

gatunät.
- Minimera genomfartstrafiken genom kommundelarna.

• Bör Norra Västkustvägen genom Borgeby vara öppen för

lokal fördelningstrafik inom samhället?

•

Hur skall de nya förbifartsvägarna vid Borgeby dras och

utformas och hur skall de anslutas till vägarna mot Lund och
Lomma?
•

Bör en spårbunden kollektivtrafik Lomma - Löddeköpinge

utformas som pågatåg eller spårväg?
• Är det acceptabelt med spårväg längs Norra Västkustvägen i

Bj ärred?
•

Hur bör en ev spåranslutning till Lund dras?

• Hur utformas busstrafiken i väntan på en senare spårtrafik?

*

Var bör nya gång- och cykclvägar anläggas?

Sociala aspekter

- Dämpa hastigheten, främst på huvudnätel för billrafiken.
- Säkra korsningar för gång- och cykeltrafiken med prioritet
för skolvägar.
- Förbättra genomgående stråk för gång- och cykeltrafik.
•

- Förbättra trafikkulturen, påverka trafikarbetet.
Kommunens policy i trafikarbetet skall ges en positiv,

generös inriktning där anvisningar, hänvisningar och rekom

Kommunen skall verka för att kommuninvånarna ges social
trygghet, omsorg och service. samtfrämja en god levnadsmiljö.
Kommunen skall också förebygga uppkomsten av sociala
problem. översiktsplanen skall medverka till att goda sociala
förhållanden råder och skapas i såväl befintlig miljö som i
utbyggnadsområden.

mendationer prioriteras före förbud. restriktioner och hinder för
att medverka till utveckling av mer ansvarskännande, lojala

Mål och riktlinjer:

trafikanter.

• Goda livsmiljöer som är tillgängliga för alla skall skapas och

• Kommunen skall arbeta för att vägtrafikens negativa miljöpå

bevaras.

verkan minimeras och trafiksäkerhetsaspekterna ställs i fokus.

• Vid större förändringar i den fysiska miljön skall sociala

konsekvensanalyser göras.
Utformning av befintliga och nva gator och vägar:
• Gatumiljöerna skall successivt förbättras för ökad trafiksäker

Planeringsfrågor:

het enligt underhållsplan.

•

• Ny förbifart utanför Borgeby skall anläggas snarast möjligt.

• Hur kan Bjärred och Borgeby förnyas och utbyggas på ett

Hur motverkas social segregation genom fysisk planering?

• Kommunens huvudvägnät skall vara lättframkomligt och

sätt, så att man skapar/förstärker identitetsskapande platser och

lättillgängligt, särskilt vägar som trafikeras av kollektivtrafik.

stråk, som blir naturI iga mötesplatser och som främjar ett

• Kollektivtrafikens vil lkor och särskilda behov skall alltid be

levande ortsliv?

aktas vid trafikplanering som berör övrig fordonstrafik.
Kollektivtrafik och spårbunden trafik:
• Kommunen skall aktivt deltaga i arbetet med att utveckla den

Offentlig service: omsorg, skola, sjukvård
och kultur

regionala trafiken. Nya alternativa kollektivtrafiklösningar.
tekniska eller nya systemlösningar skall stödjas.
•

Lomma kommun skall tillsammans med berörda grann

kommuner och andra fortsätta att aktivt arbeta för alt uppnå en
god helhetslösning för järnvägstrafiken i regionen.
•

•

Pågatågstrafik skall införas på Lommabanan.
Möjligheterna att utvidga kollektivtrafiknätet, såväl det väg

som det spårbundna, skall tillvaratas.
•

(För omsorg, skola och sjuk1:ård har övergripande målsättning
avseende fysiskplanering ejformulerats). Kulturverksamheten
i kommunen skall stödjasför att tillgodose kommuninvånarnas
behov av ett rikt och varierat kulturutbud. Det skal/finnas ett
bibliotek i vardera kommunde/en.

Pendlarparkeringar skall anläggas vid tåghållplatser, större

Mål och riktlinjer:
* Arbetet med ökad integrering mellan skola och barnomsorg

I
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skall prioriteras.
• Skolbarnomsorg skall anordnas i eller nära skolorna.

Grönytor

• Öppna förskolor skall finnas i båda kommundelarna.
• Biblioteken skall vara centrum för upplysning och informa

Mål och riktlinjer:

tion samt främja utbildning och intresse för litteratur.

Planeringsfrågor:
•

Kan skolor integreras bättre med kulturutbud och annan

service och ingå bland orternas "naturliga mötesplatser"?
•

Hur påverkar utbyggnaden behovet av skollokaler och

barnomsorg?

Näringsliv och sysselsättning

• Grönplanen skall revideras.

•

Utveckling och skötsel av kommunens grönytor genomfOres

enligt grönplanen. Naturlika lösningar med låga skötselkostna
der skall eftersträvas.
• Lekplatser koncentreras till flirre mer kompletta enheter.
Samråd skall ske med barnstugor, bostadsrättsföreningar och
andra berörda.

Planeringsfrågor:
• Hur tillgodoses utbyggnadsområden med parker, grönområ
den och lekplatser?

Kommunen skall bedriva en aktiv näringspolitik för alt öka
utbudet av arbetstillfällen i hela kommunen. Kommunen skall
medverka till att mark och lokaler finnsför såväl nyetablering
ar som expanderande verksamheter.
Mål och riktlinjer:

•

Antalet arbetstillfällen i kommunen bör öka i förhållande till

antalet förvärvsarbetande som bor i kommunen.
• Nettopendlingen skall minska med 5%.
•

Kommunen skall eftersträva etablering av verksamheter som

erbjuder stort antal anställda per ytenhet.
•

Etablering av verksamheter, som medför tunga transporter

genom bostadsområden, får ej ske.
• Nya arbetsområden skall tillskapas i anslutning till Bjär
red!Borgeby. Inledningsvis skall detta ske på det s k Skifte 10.
Därefter bör detta ske i enlighet med den översiktliga studien
för samhället.
•

Som alternativ till renodlade verksamhetsområden skall en

integration av bostäder och icke störande verksamheter prövas
i nya utbyggnadsområden.

Planeringsfrågor:
•

Var kan nya verksamhetsområden lokaliseras. och hur

rymliga blir de?
•

•

Är "Skifte I O" ett lämpligt verksamhetsområde?

Hur kan verksamheter bäst bidra till att skapa levande

ortsrniljöer?
• Var och hur kan verksamheter och boende integreras?

Kommersiell service

• Finns det områden, som p g a befintliga naturförhållanden

är

särskilt lämpade som framtida grönytor?

Fritid, friluftsliv och turism
ÖVersiklsplanen skall medverka till all utveckla möjligheterna
till el/ rikl och varieratfriluftsliv och utbud av fritidsakliviteter
inom kommunens gränser.
Mål och riktlinjer:
• Til lgång på och tillgänglighet till allemansrättslig mark

bör

förbättras.
• Til lgängligheten för allmänheten skall säkras och förbättras
utmed kuststräckan och vid våra åar.
• Vattenkvaliteten i Öresund och våra åar skall höjas, framför
allt gäller delta i anslutning till våra badplatser.
• Badplatserna skall skötas på sådant sätt att de är attraktiva
och lättillgängliga. Badplatsstandarden skall generellt höjas.

•

Campingplatser för såväl långtids- som korttidscamping skall

finnas inom kommunen.
• Möjligheterna till fritidsfiske inom kommunen skall tas till
vara, utvecklas och marknadsföras.
•
•

En fortsatt utbyggnad av ridvägnätet skall ske.
Plan över behovet av fritidsanläggningar till och med år 2004

skall upprättas.
•

Fran1tida fritidsanläggningars behov av mark skall tillgodoses

och säkerställas.
• Kommunen skal l, tillsammans med Lomma-Bjärrcds Turist
förening.

marknadsföra utbudet

av

fritidsaktivileter och

turistattraklioner.
* Marknadsföringen av lokaler skall förbättras och inriktas på

Kommunen skall stödja den lokala servicen genom all bl a se
till alt den är lättillgänglig samt får el/ vä:wnde närunderlag.

nya användarmöjligheter/grupper. exempelvis utställningar.

Mål och riktlinjer:

Planeringsfrågor:

seminarier och konferenser.

• Kommunens planering skall syfta till att främja och utveckla

•

den lokala kommersiella servicen.

* Var kan ridvägnätet utökas?

•

Kommunen skall fOr att främj a en god kommersiell service

för alla och för att minska billrafikens miljöbelastning pröva

•

Var kan tillgången på allemansrättslig mark utökas?
Finns det attraktioner och lokaliteter med särskild potential

som besöksmål för turism, konferenser, fritidsaktivitetcr etc?

etableringar av externa köpcentra med restriktivitet och grundat
på en regional samsyn.

Vatten, avlopp och sophantering

Planeringsfrågor:

Kommunen skall i samverkan med andra kommuner. statliga
myndigheter m fl verka för en god miljö i regionen som helhet.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt val/enkvaliteten i
åsystemen och lommabukten.

•

Vilka platser i Bjärred och Borgeby är mest lämpade för

utbyggnad av kommersiell service?
•

Var kan befintlig och nytillkommande service bäst stödja

varandra?
•

Finns det utvecklingstendenser, som bör motverkas?

* Var bör en ev ny bensinstation lokaliseras?

Mål och riktlinjer:
* Avloppssystemet i Bjärred skall saneras.
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•

Enskilda avloppsanläggningar skall uppfylla naturvårdsver

•

Vid ny- och ombyggnation av bostäder, industri och verk

kets normer (Allmänna råd 1987:6).

samheter skall dessa anslutas till fjärrvärmenätet i de fall d å

• Utbyggnad av ledningsnätet för framtida vattenförsörjning

anslutningsavgiften till huvuddelen

påbörjas i samverkan med grannkommuner.

anslutningen.

•

täcker kostnaden för

Källsortering ffir minskade avfallsmängder skall ges fortsatt

• Kommunen skall verka för att det finns möjlighet till

hög prioritet och ytterligare medvetandegöras hos kommunin

småskaliga produktionsanläggningar för produktion av el och

vånarna. Avfallsmängden

per hushåll

skall minska och

1

värme där fjärrvärme ej finns an tillgå.

återvinningsgraden öka i förhållande till 1996.

• Möj ligheterna för etablering av vindkraft och/eller naturgas

PlaneringsfrAgor:

ekonomiska aspekter. Kommunen är beredd att stödja småskali

inom kommunen skall utredas med hänsyn tagen till miljö och
•

Hur kan dagvanenhantering kombineras med landskapsplane

ring och grönstråk? Kan ett system av bäckar och dammar

ga vindenergianläggningar på därtill lämpliga platser. Större
anläggningar bör ej uppföras i kommunen.
•

Mark till ledningsstråk för Sydvatten och fjärrvärmeledningar

utvecklas?
• Hur utnyttjas befintligt ledningsnät bäst och hur bör det

skall reserveras mellan Fäladsmarkens industriområde och den

utbyggas?

norra kommundelen.

•

Var bör återvinningsstationer etc lokaliseras på länge sikt och

hur bör de utformas?

Planeringsfrågor:

I
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• Hur utnyttjas befintligt fjärrvärmenät bäst och hur bör det

Energi, värme och telekommunikationer

utbyggas?

översiktsplanen skall medverka till att kommunens invånare,
i kommunen verksammaföretag och institutioner samt kommu
nala förvaltningar kan tillförsäkras en god teknisk service.
Översiktsplanen skall stödja en successiv övergång till ett
samhälle som baserar sin energianvändning på förnyelsebara
energikällor.

•

Mål och riktlinjer:

t ex vad avser transporter av farligt gods och verksamheter i

• Hur skall elledningar dras på lång sikt? Kommer 400 kV

ledningcn norr om Borgeby att finnas kvar?
Var kan vindkrafisanläggningar etableras?

Hälsa, säkerhet och totalförsvar
Mål och riktlinjer:
• Planeringen skall bidraga till att minska riskerna i samhället

•

Vid etablering av nya bostads- och verksamhetsområden skall

strävan vara att dessa så långt möjligt skall försörjas med
förnyelsebar energi.

kommunen som är riskbelastade. Lämpliga vägar för farligt
godstransporter skall anges.
•

Totalförsvarets intressen skall beaktas i planeringen.

• Kommunen skall verka för att kommande exploaterings
planer förutsäller uppvärmning med fjärrvärme. Fjärrvärmenä

Planeringsfrågor:

ten skall successivt byggas ut i båda kommundelarna i den takt

•

som hänsyn till miljö och driftsekonomi medger.

robusthet?

Hur kan översiktsplaneringen bidra till att öka samhällenas

1
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3.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Borgeby

3 . 1 . Historisk bakgrund

1
I

Området kring Borgcby och 13järred har varit beboll sedan
stenåldern. Sär�kilt i området mellan Norra Västkustvägen.
Lödde å och Öresund linns ett stort antal förnminnen. exempel
vis stenåldersboplatser och gravhögar. Söder om Borgeby sloll
linns två bronsåldershögar. Under vikingatiden kan det ha
funnits samband mellan Borgeby och den då mycket betydande
handelsplatsen Löddeköpinge.

Söder om slottet har man

påträffat grophus och långhus från 900- och 1 000-talen.
De nuvarande samhällena Bjärred och Borgeby, som
behandlas i föreliggande fördj upade översiktsplan.

1
I
I
I

var en stor b) 1111.:d 28 gårdar. Dessa

var

i regel

kringbyggda och låg i en zon söder och väster om borgen.

är av

relativt ungt datum. Däremot är samhället kring Borgeby sloll
och h.1rka gammalt. Kyrkan är från 1 1 00-talet. ombyggd kring
1 870. Namnet Borgeby är belagt 1 253 men borgen har troligen

betydligt äldre anor. Efter förstörelse i ett krig mot svenskarna
i slutet av 1400-talet byggdes borgen om av B i rger Gunnars
son. den siste ärkebiskopen i Lund. Till- och ombyggnader
gjordes på 1 500- och 1 600-talet och den nuvarande slottsan
läggningen är i huvudsak från 1 650-talcl. De mycket välbevara
de ladorna är från 1 730-talet. Under 1 700- och 1 800-talen
genomgick borgen flera restaureringar och ombyggnader. Ernst
Norlind. som blev slottsherre i början av 1 900-talct. gjorde
Borgeby till en mötesplats för många kulturpersonligheter från
olika länder och intresseområden. Borgen ägs nu av en stitlelse
och arrenderas sedan 1959 av Malmöhus läns hushållnings
sällskap.

Västkustvägen mot Löddcköpinge gjorde då en sväng österut

d

och tanoera e bvn. Utanför brn låg de
torp) -

s

h. Hoföndarehusen ( 9

�enare försvunna. A\; Skå�ska rekognosceringskartan

framgår förhållandena i trakten kring Lödde å 1 8 1 5 . Landska
pet var magert. omväxlande sankt och sandigt. 1 söder hade
många gårdm· flyttat ut från den nyligen skiftade Flädie by. På
kartan ioenkänner man Stora Mallhög (vid nuvarande Norra

�n) och Svinahögarna (vid d;gens Augustenborg). I

Villavä

13orgehy genomfördes laga skilie relativt s.:nt. 1858-60. Byn
hade då ( 1 8 56) 5 3 1 invånare. Endast prästgården och ett par
gatehus återstår idag på byns gamla plats. Totalt sett skedde en
betydande ökning av antalet fastigheter. och en omfattande
inflyttning från andra församlingar skedde under 1 860-talet.
Vid Västkustvägen. som här följer en mindre höjdrygg.
avstyckades tomter till personer som inte ville eller kunde köpa
större landområden. En ny ''bygata"' utvecklades. där även
hantverkare och husmän bosatte sig. Avstyckningen ut veckla
des t i l l den nya hy. som idag benämns Borgcby.
Laga ski fte innebar en kraftig förändring av landskapshil
den, med långa, raka ägogränser och markvägar. alleplantering
och pilevallar samt friliggande gårdar som "bebyggelscöar i
åkerhavet". skyddade åv vegetation. Den nya byn Borgehy
präglades av långa, smala fastigh�tcr. med kortsida mot
landsvägen. där bebyggelsen låg. och odlingsytor bakom.
Denna struktur bör behållas vid utbyggnad i området. Mellan
landsvägen och Lödde å anlades den snörräta Västcrvångs-

I

Fig. 4. Bjärred - Borgeby på Skånska rekog11osceri11gskt1rlt111
från 1812-1820

Fig. 5. Bjiirred och Borgeby på de11 ekonomiska k11rta11 frtl11
1915
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vägen. från vilken mindre. nyetablerade lambruk kunde nås.
Även vid själva vägen skedde bosättningar. Här uppfördes

\V.:strup. Samtidigt bi ldad.:s ett bolag för att skapa en bad- och

r.:stuurangriirdsc i 13j iirr.:d. m:h man v i l l.: lansera l3järn;d som

Ar

1 896 förslogs

.:11

även arbecarboscädc:r i samband med tillkomsten av tegelbruk.:t

kurort.

vid Lödde å. Siider om åmynningen tillkom den stora gården

all förbättra kommunikationerna. Man stakade ut en möj l i g

Löddesnäs med tillhörande park. Längs tillfartsvägen (nuva

fortsättning t i l l Löddd.öpinge och Barsebäck. Lund-13jerrcds

spån·äg frnn Lund till l3järrcd, för

rand.: Uiddesnäsvägen) från Västkustvägen uppstod småbruk

Sp<irvägsakticbolag b i ldades och tick 1 899 koncession på en

nch arbetarhus. Den ekonomiska kartan från 1 9 15 visar tydlige

smalspårig. elektrisk sp<irviig Lund - Bjärrcd. Tanken framför

den nya bebyggelsestrukturen od1

des. all man i stället för smalspårig spårväg skulle bygga en

de skiftad.: markerna

skiftade. med såväl små som stnra marklotter.

normalspårig järnväg. ocbå användbar till bellransportcr.
Koncession till uetla bevi ljades 1 900, och i september samma

Bjärreds samhälle

nu ligger fanns länge bara en ödslig

år påbö1:jadcs anläggn ingsarh.:tel. Jiirnvägen byggdes mycket

strandremsa med enstaka fiskehyddor . På 1 790-talet begänlc:

snabbt och stod färdig till badsäsong.:n 1 90 I . Resan från Lund

Där

bönderna i gårdarna Önnerup nr 4 och 1 0 an få bli utskiftaue
från Önnerups by t i l l strandmarkerna. Detta blev hiirjan till

log 25 min med ånglåg . Samtidigt inv igdes AB Bjcrreds
Saltsjöhad, ståtliga träbyggnader mt:d restaurang, turist- och

bonuesamhället Bj ärred. Gårdarna finns ännu kvar, strax öster

badhotell, brunnssalong, boccia- och krocketplaner samt tt:n

om Västkustvägen. Det sista gatehuset, byggt kring 1 800, som

nis- och kägelbanor. En 400 111 lång badb1ygga m.:d kallbaJhus

var i ursprungligt skit:k, med kli neväggar och halmtak. revs

anl ades. och 1 903 öppnades en ångbålsförhindc:lse med Mal

i

Skåne normalt byggdes i legd,

tyvärr under 1980-talet. Namnet Bjärred konuner av "bjered " ,

mö. Medan järnvägsstationc:r

dvs ''berget" på ortc:ns mål, och torde ha sitt ursprung i lie

uppfördes stationerna på 13järredsbanan i trä, i badortens anda.

mindre höjdpartierna vid kusten p å detta ställe. De första går·

Stationerna ritades av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin.

darna benämns på rekognos<.:eringskartan 1 8 1 5 Bjergårdarne.

Från slutet av 1 890-talel till ca 1 9 1 0 byggdes en lång rad

Tegeltillverkningen kring Lommabukten har anor från

sommarvillor, delvis mycket ståtliga, längs Norra Vil lavägen

medeltiden. Bjersunds tegelbruk var i drift sedan 1 850-talet.

och Strandpromenaden, och Bjärr.:d s storhetstid som badort

Tegeltillverkningen lades ner kring 1 8 85 av Frans H Kockum,

inleddes. År 1 9 1 6 dcktri fieradcs järnvägen - en av de första

men byggnaderna från 1 850-talet har bevarats och restaurerats.

banorna med eldrift i Sverige. Restiden minskade lill 1 5 min

På 1 860-talet fanns i Bjärred en sommarkrog med dansba

och turtätheten ökade till ca ett tåg i timmen. Villorna byggdes

na och badhus ute i vattnet. Sommarturismen ökade, och på

i två områden, Gamla 13järrcd invid slalion.:n och Nya

1 870-talet bföjade stadsbor, främst från Lund, att hyra in sig

vid Norra Vil lavägen. Därcmcllen låg cll område,

i flskarstugor och bondgårdar i Bjärred, som sommarnöje. Den

Bjärn:d
ägt av

I
1
I
I
J
I
J
J
J

domkapitlet. Detta köptes 1 9 1 3 av Al.3 13jcn'l!ds Sallsjöbad, som

första sommarvillan, Villa Bjersund, byggdes av Frans H

här planerade 243 v i l latomter. Första världskriget hindrade

Kockum 1 887 och til lhörande bokpark anlades. Villan revs

byggru1det och endast enstaka villor byggdes för.: 1 920. Under

1 979 och ersattes med en sjukvårdsanläggning. Imill byggdes

mel lankrigstiden bebyggdes ca 1!)0 tomter med mindn: villor

1 898 V illa Haga, ett ståt I igt sommarresidens för konsu I

i

trä.

I
I

Fig. 6. F tljiimviigsstatirme11 och perrongen i Bjiirre<l

I
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• Onvåde bebyggt före 1913

Omr.lde bebyggt 1913 - 1959 (bortseli fnln enstaka lomler)

� Omr.lde bebyggt 1959- 1973 (bensen från en•taka tomler)
O Omr.lde bebyggt efter 1973

./" Va9'1r 1913
...
,,,., Jamvagar 1913

f;il Bebyggda lomtef 1913

R..d på grundkarta från 1959
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Fig. 7. Bjärred-Borgebys utveckling 19i3-59
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Fig, 8.
Villa Haga
Bjärn:ds tid som badort blev ganska kortvarig och järn
vägen blev snart olönsam. Den nedlades redan 1 939, men
stationshuset bevarades. Det användes in på 1970-talet till post
och busstation. men såldes 1972 till kommunen och är nu
fritidsgård. På 1 930-talet anlades ett par fruktodlingar och
handelsträdgårdar i l3järred, och under efterkrigstiden blev
Bjärred mer och mer en sovstad till Malmö och Lund. I slutet
av 1 950-Lalet var nästan alla tomter mellan Nya Bjärred och

Fig. 9. Badbryggan, Bjärrecls saltsjöbad

Gamla Bjärred bebyggda, och en avstyckning och utbyggnad
av nya tomter i norr och öster hade inletts. Samtidigt skedde en
viss utbyggnad i Borgeby.
Bjärreds Saltsjöbad brann ner 1950 och ersattes med en ny
restaurang i trä, i funktionalistisk stil. Även denna byggnad har
senare brunnit. Idag diskuteras att uppföra någon mindre publik
byggnad på tomten, i en arkitektur som anknyter till badorts
traditionen, och så att befintlig vegetation bevaras.

I
I

1
I

15

\\N-ia_ � ' '

1

BJÄRRED - BORGEBYS UTVECKLING 1959 -99
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tl

/ Vå<Jar1959

tr

LJ Bebyggda tomter 1959 och 1999

[:I Tomter, ovstyd<ode, men inte bebyggda 1959
t l Omtåde, dar bebyggelse mn1s efter 1959

JOD

Rltad på grundkarta hån 1999
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Fig. JO. Bjiirred-Borgebys utveckli11g 1 959-98
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1

2
3

BYGG N A D

4

HÖG

5

GRAV

6

HÅ LVÄG

J

7

F Y N D P LATS

8

KOLERAKYRKOGÅRD

9

ÄLVKVARN

1 0 GRANSVALL

11 G R Ä N S MÄ R K E

1 2 R U N ST E N , R U N R ISTN I N G

1 3 MILSTOLPE

14 M I N N E S S T E N

15 GÅRDSSTEN

S I FF R A
I

INOM

PARENTES AVSER O B J E K T N U M M E R

L Ä N S S T Y R E LS E N S FO R N LÄM N l llGSREG ISTER

Fig. / J. Bjärred-Borgeby, kulturminnesvårt/ enligt liinsstyrelsensfomliinmillgsregister
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Bjärred

Borgeby

- Utbrett villasamhälle i kustläge, utsträckt utmed kustzonen.

•

- Delvis storskaliga småhusområden med rationellt stadsplane-

- Småskalig bebyggelse

Solitär by i öppet landskap

mönster.
- Centralmatning (via N Västkustvägen) kompletterad med s k

- Centralmatning, diffus avgränsning av samhället mot omgi

utifrånmatningssystem och därmed långa, distinkta avgräns

vande landskap

ningar av orten mot omgivande landskap
- Service lokaliserad utmed centralmatning samt lokala skol

- Blygsam service utmed centralmatning. Skolcentrum lokali

centra.

serat efter principer i översiktliga planer som inte längre gäller

- Strandzonen - Lödde å - större sammanhängande rekrea

- Domedej la mosse m m större sammanhängande rekreations

tionsområde

område

Under 60- och 70-talen byggdes Bjärred ut kraftigt, till stor

är säregen för det sydvästskånska slättlandskapet och ger en

del som sovsamhälle för pendlare. Vid årsskiftet 1 969/70 hade

grundläggande förutsättning för planering av bebyggelsutveck

Bjärred ca 1 050 bostäder och 3 300 invånare. Under åren 1 965

ling och kommunikationsstråk i landskapet. Bebyggelseområ

- 1980 ökade folkmängden i norra kommundelen - inkl

dena bör vara klart avgränsade mot det öppna landskapet, och

Borgeby, Flädie och Fjelie - från knappt 3 000 till 9 000. Efter

mindre nya "bebyggelseöar" skulle kunna tillkomma.

1980 har folkmängden minskat något. Idag bor 7 600 i Bjärred

Bebyggelseöarna förbinds med vägar, som ibland är

och 600 i Borgeby (dvs obetydligt fler än i den gamla byn år

trädkantade. Alleer och pilevallar delar in åkerlandskapet i

1 856), vartill kommer boende i Flädie, Fjelie och ute på

större, men endast svagt antydda, landskapsrum. Mellan träden

landsbygden. Expansionen i villabyggandet och storskalig

finns utblicken kvar, så att det öppna landskapet fortsätter

fastighetsstruktur med enheter som Löddesnäs och Alfredshäll

genom alleema. Alleema uppfattas av den vägfarande som egna

möj liggjorde en rationell exploatering i enkla stadsplanemön

rum och blir, liksom ensidiga trädrader vägvisare genom

ster, som bryter markant mot det småskaliga bebyggelsemön

landskapet. Byar och hussamlingar, liksom vägkorsningar blir

stret i Borgeby och de äldre delarna av Bjärred.

hållpunkter och orienteringspunkter. Det finns två typer av

De äldre villaområdena präglas av en kombination av raka

bebyggelseöar. Å ena sidan byar eller landsvägsbebyggelse vid

och svängda villagator av varierande bredd, i ett kontinuerligt

det gamla vägnätets knutpunkter, å andra sidan de utlokalisera

nät nästan utan återvändsgator. De nyare småhusområdena

de gårdarna, som ligger som ändpunkter för var sin tillfansväg.

präglas av rätvinklighet, långa raka stråk samt trafikseparering
med återvändsgator, gatuslingor och separata gång- och

I kustlandskapet tillfiirs "åkerhavet" utblickar mot det riktiga

cykelvägar. I öster och norr har Bjärred fått raka och skarpskur

havet. Ibland är strandlinjen markerad av vegetation, ibland

na avgränsningar mot det öppna landskapet. Löddesnäs gård

fortsätter åker- och ängslandskapet obrutet ut till havet.

har rivits, medan parken integrerats i det nya bostadsområdet,

Denna karaktär och dessa utblickar är av ovärderlig

invid skolan. I samband med utbyggnaden har flera av de äldre

betydelse för det sydvästskånska slättlandskapets identitet och

gårdarna och markvägarna försvunnit, men här och var syns

kvalitet. De senare årtiondenas bebyggelseutveckling och nya

ännu spåren av den tidigare strukturen.

transportleder har dock inneburit kraftiga ingrepp i landskaps

1 Bergaparken i den gamla villabebyggelsen vid Öresund,

bilden och på många ställen är landskapets visuella kvaliteter

ligger lundaapotekaren Fredrik Monlelins sommarstuga med

hotade. Denna problematik är inte minst märkbar kring Bjärred

tillhörande paviljong. Paviljongen är idag församlingshem.

och Borgeby. Det har blivit än mer angeläget att låta analyser

1933 donerades Berga till Södra Sveriges Sjuksköterskehem

av landskapet utgöra bakgrund för ställningstagande till

och fungerade som ett rekreationshem fram till 1 9 7 1 , då Fjelie

tätortsutveckling samt utbyggnad av transportanläggningar och

församling övertog egendomen. I Bergaparken invigdes 1 974

annan infrastruktur.

Berga kyrka.

Landskapet söder
3.2. Kulturlandskapet och naturen
kring Bj ä rred och Borgeby

om

Bjärred

Kuststräckan mellan Lomma och Bjärred är till största delen
exploaterad för fritidsanläggningar eller bebyggelse. Mellan
Habo Ljung och Bjärred återstår endast drygt 400 m öppen

Kulturlandskapet och naturmiljön kring Bjärred och Borgeby
genomgås nedan med utgångspunkt i en visuell landskapsana
lys, som kompletteras med definierade intresseområden för
kulturmiljö- och naturvård samt friluftsliv. Avsikten är att alla
utbyggnadsplaner skall grundas i en analys av landskapets
förutsättningar.

Det sydvästskånska åkerlandskapet
Landskapet kring Bjärred och Borgeby präglas av öppna
åkerfält, som kringgärdar mindre "öar" av bebyggelse och
vegetation. Denna "arkipelag" av gårdar, mindre hussamlingar
eller skogsdungar i det vidsträckta, nästan plana, "åkerhavet"

kontakt mellan slättlandskapet och havet, fördelat på fyra
mindre landskapskilar. Dessa öppningar mellan slätt och hav
ger värdefulla utblickar från åkerlandskapet kring Lilla Benni
kan mot sundet och därmed en känsla av kontakt med havet. De
har avgörande betydelse för att man från kustvägen i söder skall

uppleva Bjärred som ett avgränsat samhälle, och inte som en
del av ett obrutet bebyggelsestråk. Det är ytterst angeläget att
dessa öppna kilar mot havet frihålls från såväl bebyggelse som
tät vegetation. Det är också angeläget att kustvägen genom
dessa öppna kilar genom sin utformning ges en "landsvägska
raktär" och inte en "stadsgatukaraktär". Från denna synpunkt
har den befintliga vägbelysningen en negativ visuell verkan. En
vägbelysning, begränsad till diskreta, lågt placerade ljuspunkter
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FORNLÄMNING

UNDER MARK DOLD FORNLÄMNING
KYRKA
SLOTT
BEBYGGELS EMILJÖ
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Fig. 12. KulturmiljiJvård enligt PLUS, J!järred-Borgeby (från Översiktsplan 1990)
längs cykelvägen skulle visuellt vara bättre förenlig med de

landskapsbilden, då den skulle skära igenom det känsliga

öppna landskapskilarnas värden. SSK föreslår i förslag till

åkerlandskapet och kunna leda till ett exploateringstryck i

alleplan att kustvägen skall trädplanteras. Allen bör utfonnas på

området.

ett sådant sätt att den visuella kontakten mellan slätt och hav
förblir tydlig.

"Thore Månssons beteshage" i det öppna åkerlandskapet, ca
I 00 m innanför kustvägen, har i Naturvårdplan för Lomma

Kuststräckan mellan Habo Ljung och Bjärred har förord

kommun 1997 getts naturvärdesklass 3 . Området finns med i

nande en! NVL 19 § 1972-06-22 om landskapsbildsskydd.

kommuns miljöplan som skyddsvärd natunniljö. Det är

Strandskydd enligt NVL 15 § gäller längs kusten och Lödde å.

angeläget att området betas även i fortsättningen.

Från kustvägen erbjuds i de öppna landskapskilama

Vid Bjersund har Bjärred en tydlig avgränsning mot söder,

värdefulla utblickar mot såväl havet som slätten, och på en

där tätortsavgränsningen samtidigt upplevs som ett skogsbryn.

sträcka av 900 m lliljer vägen direkt kustlinjen. Från vägen ges

Bebyggelseområdet kring Bjersund och Bjärreds Saltsjöbad

här en vacker utblick både mot havet och längs kusten. Kustvä

präglas av kraftig, skogsliknande vegetation, vilket ger e n

gar av detta slag är relativt ovanliga i Sverige, och idag och i

säregen kontrast mot det öppna åkerlandskapet. Detta förhållan

framtiden undviker man att anlägga vägar längs kustlinjer.

de bör bevaras i framtiden, och ingen tätortsutbyggnad bör ske

Vägen bör även i framtiden hållas öppen för biltrafik, med

söder om Carl Olssons väg. Tidigare diskuterade utbyggnads

olika hastighetsdämpande åtgärder. Trafikmässigt har vägen

möjligheter här bör utgå.

främst betydelse för den lokala trafiken mellan Lomma och

Habo Ljung, utanför planområdet, skulle söder om vägen

Bjärred och till Habo Ljung. För genomgående trafik från

mot Kanik utan negativ påverkan av landskapsbilden kunna

Bjärred och Borgeby mot Malmö och från Löddeköpinge mot

kompletteras med viss bebyggelse, med en tydlig bebyggelse

Lomma är det snabbare att välja motorvägen.

gräns mot det öppna landskapet. Norr om vägen mot Kanik bör

I tidigare planer har diskuterats att avlasta kustvägen med
en väg innanför kustbebyggelsen, ev anslutande till Alfreds
hällsvägen i norr. En sådan väg kan få negativa effekter för

ingen utbyggnad ske, och Stora Bennikans gård bör även i
framtiden omges av öppen mark.
Landskapet kring vägen Habo Ljung - Kanik utgörs av öp-
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Fi
g. 13. Lwu/skapsa11alys av kulturla11dskapet kring Bjärred och Borgeby.
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vägen från Värpinge till Örcsundskusten söder om Gamla
13järrcd. Vägen är sommartid

m

omtyckt cykdväg mellan Lund

och Örestmd. Norr om Lilla 8cnnikan har man från vägen <:n
vacker utsikt mot havet. och vid korsningen med Västkustvä
gen ligger en vacker korsvirkesgård. Detta sätt att nå Öresund
har ett mycket stort värde. och det är angeläget att hda väg
sträckan med kringmiljö från Värpinge till havet bevaras med
sin nuvarande karaktär. Söder om nämnda korsvirkesgård bör
dock vissa miljöförbättringar göras.

Landskapet öster

om

Bjärred

Det öppna åkerlandskapet med mindre bebyggdseöar fortsätter
norrut mellan 13järred och Flädie, och Bjärred har en tydlig
tätortsavgränsning längs Alfredshällsvägen. Naturvårdsplanen
för Lomma kommun 1 997 föreslår ett grönt stråk, en ekologisk
korridor, från Stora och Lilla Bennikan i söder, längs Alfreds
hällsvägen och vidare norrut mellan Bjärred och Borgeby till

0 """'

Q S�cl&m.-.
� Ulb\I(:�
•••••• AU.. \tulridl
...... . ''""''
�.-::-

Kulle.vall

Ö Skc-i,�'1'1?9.Ji.hn�cl.n/lip••J™i.alk
:t:=::f. KntUed1W1,.MOm $Vlk
-+--+ Knftltcial11i,miftdl'cwAk

Fig. 14. Struktur-och /mu/skapsbilllskarta
pen åkermark med mindre bebyggelseöar samt mindre alleer
och pilevallar vid bl a Stora och Lilla Bennikans gård. Den
obetydliga höjden över havet är tillräcklig till att ge en vacker
utsikt mot Öresund och mot golfbanan i söder. Öster om Stora
Bennikan ansluter en mindre väg från Lund (Värpinge) via
Önnerup. Denna väg går genom en stillsam, lantlig miljö hela

I

;J
.

Fi
g.

.

15. Bevarade kustängar mellan Bjärred och Habo

Domedej l a mosse och Lödde å. Öster om detta stråk kan en
begränsad utbyggnad ske som bebyggelseöar i landskapet.
Ekehemsområdct har i Översiktsplan 1990 redovisats som
utbyggnadsområde. En utbyggnad i detta område är fören lig
med landskapshänsyn, då väg 91 3Nästanvägen här kan bilda
en tydlig gräns mot det öppna åkerlandskapel. Del är dock
angeläget att utforma området så, att ovan nämnda gröna stråk
kan bevaras mellan nybebyggelsen och den befintliga bebyg
gelsen kring Storkvägen.
Vid Flädie skola har gamla vägsträckor avbrutits eller
försvunnit i samband med vägomläggningar. Genom att
återskapa gamla Lundavägens sträckning som gång-/cykelväg
mot Flädie återges den äldre bebyggelsen kring Flädie skola sin
tidigare koppling till omgivningen, varvid även kulturlandska
pets historiska drag förtydligas. En komplettering av bebyggel
seområdet bör ske i anslutning till denna äldre vägsträckning
och till den nord-sydliga mindre markvägen förbi Flädie skola.
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Fi
g. 16. Visuell miljöanalys av Bjiirred och Borgeby.
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Fi
g. 1 7. Vägen Ka11ik - Stora Bemzikan (Habo Lju11g)
En viss b<.!byggelseexpansion söderut kan ske utan att väsentli

åkerlandskapet i norr och Domedej l a mosse i söder bör bevaras,

ga landskapsvärden skadas.

men detta hindrar inte att en viss komplettering av bebyggelsen

Från Ekehem, Flädie skola och Borgeby har man långa

I

kan ske kring Löddesnäsvägens östra del.

utblickar över slätten, med Flädie kyrka som tydligt riktmärke.
Detta bör beaktas i den vidare planeringen.

Landskapet kring Västervångsvägen och
Lödde å

Det öppna stråket mellan Bjärred och
Borgeby

Norr om Domedejla mosse bör det öppna landskapet mot

Ett 400-500 m brett obebyggt stråk skiljer Bjärred från södra

Västervångsvägen och Lödde å präglas dels av öppna utblickar

I

Västervångsvägen och Lödde å bevaras. Området mellan
delen av Borgeby. Genom delta stråk går ovan nämnda

mot ån och havet, dels av ett tätt mönster av mindre bebyggel

ekologiska korridor. Att bevara detta stråk obebyggt har också

seöar. Några av dessa ligger invid Västervångsvägen, medan

stor betydelse för att Borgeby skall upplevas som ett eget

andra ligger längre ut i åkerlandskapet som ändpunkter för

samhälle med egen identitet. 1 översiktsplan 1990 anges denna

tillfartsvägar från Yästervångsvägen. I området finns flera äldre

zon, inklusive idrottsområdet i Borgeby, samt Domedejla

smålantbruk, som idag delvis har gårdsförsäljning eller andra

mosse som intresseområde för friluftsliv. Domedejla mosse

småföretag, samt ett antal enfamiljshus. Här ligger också

anges som intresseområde för naturvård.

I spårstudie Lomma-Löddeköpinge 1 997 anges en möjlig
Pågatågssträckning öster om Bjärreds tätort langs Alfredshäll
svägen och vidare norrut längs Västanvägen. En sådan sträck

Borgeby reningsverk. F d tcgelbruksbyggnaden bildar ett
markant blickfång i landskapet.
Den

delvis

lrädplanterade Yästervångsvägen

fortsatte

tidigare upp mot Löddeköpinge, men avbröts när motorvägen

ning inverkar på ovan nämnda ekologiska stråk och på möjlig

byggdes på 1 960-talel. Det är önskvärt alt på sikt knyta

heterna till utbyggnad vid Ekchem. Det redovisade slationsläget

samman de två delarna av vägen med en planskild gång

vid Norra Västkustvägen innebär också ett potentiellt !ryck på

/cykelvägskorsning med motorvägen. På detta sätt skulle en

exploatering mellan Bjärred och Borgeby. Dessa faktorer ingår

gen cykelväg Bjäm:d (Löddesnäs) - Löddeköpinge skapas,

som förutsättningar i valet av typ och läge för ett spårbundet

samtidigt som kulturlandskapets historiska spår skulle förtydli

kollektivtrafiksystem Lomma - Bjärred - jfr avsnitt 5 . 2 . om

gas. I Spårstudie Lomma - Löddeköpinge 1997 har angetts

spårbunden kollektivtrafik

möjligheten att låta en spårvägsförbindelse till Löddcköpinge

i

planen nedan.

Vid Löddesnäsvägen avbryts det öppna stråket mellan

följa den gamla vägsträckan.

13järred och Borgeby av viss bebyggelse och vegetation. Norr

Området kring Västervångsvägen, särskilt zonen mellan

härom ligger Domedejla mosse med ängs- och skogsmark och

vägen och Lödde å, är mycket rikt på fornminnen, bl a boplat

såväl torra som sanka partier. Området har i Naturvårdsplan för

ser och gravplatser. Såväl arkeologiska skäl som önskemålet att

Lomma kommun 1997 getts naturvärdesklass 2 och är enligt

bevara det öppna landskapet med utsikt mot ån och havet talar

beslut av länsstyrelsen i november 1994 med omgivningar

för att tätorlsexpansion inom området bör undvikas. Mindre

interimistiskt naturreservat. Kommunen hart till länsstyrelsen

kompletteringar av befintlig bebyggelse kan dock göras, så all

inlämnat ansökan om slutligt beslut i frågan. De öppna land

karaktären "bebyggelseöar i landskapet" bibehålls.

skapssamband, som återstår över Löddesnäsvägen, mellan

Zonen närmast Lödde å och kring åns mynning i Öresund

J
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Fig. 18. F d tegelbruket vid Lödde å
utgöres av låglänta strandängar med betesmarker. Området
kring åmynningen. med vassar och strandängar med rikt
fågelliv, är naturreservat enl NYL 7 § 1 977-04- 1 5 och har
slrandskydd enl 1 5 och I 6 §§ NVL. Området är av naturvär
dcsklass I i länsstyrelsens naturvårdsprogram för Malmöhus
län 1 995. I Jela zonen längs ån är av riksintresse för
naturvården, 1 989-92-07. För strandområdet väster om Löddes
näs finna förordnande enl NYL 1 9 § 1 972-06-22 om landskaps
bil<lsskydd. Länsstyrelsen föreslår enl naturvårdsplan för Skåne
1 975 att hela zonen närmast ån får naturvårdsförordnande enl
NYL 19 §. Lödde å är av riksintresse för fritidsfiske, 1 987-0227. I Översiktsplan 1 990 anges strandområdet kring Lödde å
och längs Öresund som intresseområde for friluftsliv. En gång
/cykelbro över Lödde å föreslås i höjd med f d Tegelbruket.
Kuststräckan san1t hela zonen mellan Lödde å och Yästervångs
vägcn anges som skyddsvärd natum1iljö. F d tegelbruket anges
som industriminne.
Trollsjöparken söder om åmynningen fungerar som tillhåll
för fåglar och småvilt, och genomlöpes av Littorinastrandval
len, vilken är geologiskt intressant. Området, som f n saknar
skydd, är upptaget i kommunens miljöplan som skyddsvärd
naturmiljö och ges i Naturvårdsplan för Lomma kommun 1997
naturvärdesklass 3.

Landskapet kring Borgeby
Landskapet omedelbart väster och öster om Borgeby är inte på
samma säll som ovan nämnda stråk ett öppet slättlandskap med
bebyggelseöar. Närmast Borgeby indelas landskapet i mindre
lan<lskapsrum av trädrader, skogspartier och annan vegetation.
Nordväst om tätorten finns ett mindre skogsområde bakom
Ältchögsvägen (ej upptaget i Naturvårdsplan 1 997) och längre
mot norr ligger Auguslenborgsområdel (betecknat som nalur
värdesklass 3 i Naturvårdsplan 1 997) med varierad natur, med
träd- och slyvcgetation, vattenfyllda hål, åker och äng. I
områdets nordvästra del finns en f d soptipp. Det är ön skvärt all

denna avvecklas. Inget skydd finns för Augustenborgsområdet,
men det är i kommunens översiktsplan och miljöplan upptaget
som skyddsvärd natunniljö, och föreslås att avsättas som
naturpark i detaljplan. I kommunens strategiplan förordas
området som naturvårdsområdc. Mellan Augustenborgsområdet
och Rutsborgskolan finns mindre odlingsområden, avgränsade
av vegetationsstråk. Inom området finns tlera fornlämningar.
En vegetationsri<lå från Augustenborgsområdets västra kant
mot Rutsborgskolans område bildar visuell avgränsning mot
det öppna landskapet i väster. Fram till denna linje kan Uitort
sutbyggnad ske utan större påverkan av det öppna landskapet.
Området är välbeläget för utbyggnad p g a närheten till skolan
och till värdefulla natur- och rekreationsområden. En utbygg
nad måste dock ske försiktigt, anpassad till grönområden,
vegetation och fornlämningar i området. Det är önskvärt att
bevara ett sammanhängande grönstråk från Augustenborg i
norr, förbi Rutsborgskolan till Domedejla mosse i söder.
Vid tätortens östra sida präglas landskapet fram till en nord
sydlig markväg av långsmala fastigheter, delvis odlade, delvis
skogbevuxna och med ett antal äldre boningshus. I-lär finns
också växthusodling. De odlade ytorna kantas till stor del av
vegetationsridåer, så att avgränsade landskapsrum bildas. Små
skogspartier, ej upptagna i Naturvårclsplan 1 997, finns öster om
Ernst Norlinds väg och fastigheten 1 7 : 1 3 . Ett mindre område
av ängskaraktär finns nordväst om sistnämnda skogsparti. Öster
om markvägen vidtar del öppna åkerlandskapet med bebyggd
st:öar. Markvägen kan därför bilda en i landskapet förankrad
östra gräns för tätorlsutbyggna<len. En utbyggnad i riktning mot
markvägen bör anpassas till områdets befintliga vegclalions
och bebyggelsestruktur. Öster om markvägen kan dock en viss
utbyggnad ske som bebyggelseöar i landskapet.
Nämnda markväg, liksom Rutsborgsvägen och <le ovan
nämnda Yästervångsvägen, vägen från Kanik mol Habo L j ung
samt den nord-sydliga markvägen förbi Flädie skola utgör alla
raka linjer genom slättlandskapet. Dt: erbjuder värdefulla
utblickar även i sin längdsträckning, där de visuellt förtydligar
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mindre nivåskillnader och de mindre bcbyggelseöarnas kopp-

Villa vägen. Ett stort antal villor och sommarbostäder från

1 ing till kommunikationssystemet. Det är av storl värde för

mellankrigstiden finns i området kring Öresundsvägcn. Denna

kulturlandskapet om vägsträckningar som dessa kan bevaras

utbyggnad fortsatte under 1 950-talct. Denna del av Bj ärrcd

intakta och ingå som element i den fortsatta planeringen.

präglas av ganska stora. ibland mycket stora tonl!er och en

I sydost avgränsas Borgeby av idrottsområdet med LBTK

frodig växtlighet och mj ukt böjda gatuförlopp. Lite längre

hallen. Översiktsplan 1 990 anger att området fram till Otto Pers

norrut. kring Västra/Östra Kennelvägen och Triidgårdsvägen

Gård bör reserveras för framtida fritidsändamål. I söder bör

samt i området öster om f d kommunalhuset finns ett stort antal

områdd även i framtiden gränsa till det öppna stråket mellan

radhus eller friliggande småhus från I 950-talet och bö1jan av
1 960-talet på ganska små tomter. till stor del som gruppbe

Bjärred och Borgeby.
Norr om Borgeby täto1t finns ett öppet landskapsstråk fram

byggelse. Stadsplanen har mestadels ett rätvinkligt mönster.

till motorvägen och vidare till Borgeby slott och upp mot

Den större tätheten innebär. att byggnaderna i högn: grad är

Löddeköpinge. Området medger vida utblickar och bidrar till

rumsbildande än i de äldre villaområdena, där vegetationen i

ett tätorten Borgeby upplevs ligga p å ett visst avstånd från

högre grad präglar miljön.

motorvägen. För upplevelse av Borgeby som en avgränsad ort

Det senare 1 960-talets och tidiga 1 970-talcts stora utbygg

omgiven av åkermark är det av betydelse, att vägen från

nadsområden Löddesnäs, Alfredshäll och kring Brcdbäcks väg

motorvägen mot Borgeby genomkorsar ett öppet landskap och

präglas av rätvinklighet. Dessa områden har, i motsats till de

att Borgeby samhälle i nte upplevs sträcka sig ända fram till
motorvägen. Mot bakgrund av dessa aspekter är det önskvärt att

äldre områdenas kontinuerliga gatunät. ett utifrånmatat system,

där bebyggelsen ligger kring stickgator eller gatuslingor - dvs
lokalgator med blandad trafik, och där det internt finns ett

området förblir oexploaterat.
Ett verksamhetsområde, "Skifte I O" invid motorvägen har

sammanhängande system av grönområden och bilfria stnik.

utretts, men ingår inte i planen, dels av ovan nämnda skäl, dels

Tomterna är mestadels små och bebyggelsetätheten hög. varför

för alt skyddszoner kring motorväg och kraftledning kraftigt

byggnaderna

beskär utbyggnadsmöj lighetema. Möjligheterna att ut bygga

utbyggda områdena invid Gyllins ängar präglas av stor täthet

verksamheter väster om "Skifte I O", på fastigheten Borgeby

16:8, är under utredning. Även här kan landskapsskäl tala emot

utbyggnad.

tydligt

avgränsar stadsrummen.

De

relativt begränsade områden kring Bjärred och Borgeby är väl
lämpade för utbyggnad. För Bjärreds del är Ekehem och
området kring Flädie skola och söder därom de viktigaste
utbyggnadsområdena. Borgeby har något större utbyggnads
möjligheter, dels mellan Rutsborgskolan och Augustenborg
sområdet, dels i öster fram till de befintliga nord-sydliga
markvägen. I Habo Lj ung kan begränsade kompletteringar p å
östra sidan göras utan alt detta stör kulturlandskapets kvaliteter.
Därtill fi nns möjligheter till en begränsad punktvis utbyg
gnad som "bebyggelseöar i åkerlandskapet", främst öster om
Borgeby, men också vid Västervångsvägen och öster om
13järred.
Härefter får Bjärred och Borgeby i princip anses vara fullt
utbyggda, bortsett från v issa förtätningsmöjligheter, främst i
Bjärred.
En vidare utbyggnad i norra kommundelen bör främst
hänvisas till Flädie ( i anslutning till kommande pågalågssta
tion) och till ev kompletteringar i Kanik, Önnerup och Fjelie,
men här bör utbyggnad avvägas mot önskemålet att bevara
högklassig jordbruksmark.

3.3. Bebyggelse- och kulturmiljö

fasadlivet ger varierade stadsrum. Tomterna är mindre än i
resten av Löddesnäs.
Länsstyrelsen har i sitt s k plusmaterial redovisat områden eller
objekt som är av intresse för kulturmiljövården. Borgeby slott
med närmaste omgivning (K75) är ett område mt:d kulturvär
den av riksintresse. F d Bjerstmds tegelbruk (Kp 62-7) betraktas
som ett område av speciellt kulturhistoriskt värde enligt
länsstyrelsens kulturminnesprogram för Skåne. Lödde kar vid
Lödde ås mynning (Kp M) är ett område med maritima
fornlämningar enligt san1ma program. Några andra exempel p å
områden eller objekt som ä r a v intresse för kulturmiljövården

i och kring Bjärred och Borgeby är Bjärreds saltsjöbad,
Bjärreds station och Montelins paviljong med tillhörande park.

Fornlämningar enligt länsstyrelsens register framgår av kartan
på sidan 1 6.
De befintliga bebyggelseområdena föreslås indelade i
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karakteristiska delområden, varav 8 kan karakteriseras som
särski Ida bevaringsområden:

Bevaringsområden:

( 1 ) Kring Norra Vil lavägen. (2)

Området kring Öresundsvägen och Strandvägen. (3) Kring
Bjärreds Saltsjöbad och Bjersund.

(4) Kusten mellan Bjersund

och Habo Ljung. (5) Området kring Norra Västkustvägen,
Neptunivägen, Västra/Östra Kennelvägen, Bi.ilows väg och
Lundavägen. (6) Kring Hantverkarevägen. (7) Området kring

1

Flädie skola, (8) Borgeby.
Övriga områden: (9) 13järreds centrum - I3järehovskolan.

Bjärred och Borgeby

(I 0) Kring Näktergalsvägen och Anna Sömmerskas väg. ( 1 1 )

Den historiska bebyggelseutvecklingen i Bjärred och Borgeby

Hans Jonas väg - Bredbäcks väg. ( 1 5) Mellanvången. ( 1 6)

är tydligt avläsbar i den nuvarande bebyggelsestrukturen. I

Löddesnäs - huvuddelc:n. ( 17) Löddesnäs - området vid Gyllins

Borgeby är den äldre bebyggelsen koncentrerad längs Norra

ängar.

Bjerehov. ( 1 2 ) Högsäter. ( 1 3 ) Alfredshäll. ( 1 4) Området kring

Västkustvägen, Löddesnäsvägen och Anders Möllares väg. Här

I avsnitt 5 . 3 . (Principer för detaljplanering i befintliga

finns även nyare bebyggelse, och bakom dessa vägar har under

tätorter - bevarande och förtätning) beskrivs dessa områden,

senare decennier uppförts mindre småhusområden.

deras kulturhistoriska och miljömässiga värden, liksom förslag

I 13järred finns den äldsta bebyggelsen vid Norra Villavägen
och kring Bjersund, T3järreds Saltsjöbad och kring Södra

I
1
1
I
1

men utan traditionella gator. Tillfartsgator och parkering finns
utanför sj älva bebyggelseområdena, medan husen ligger vid i
princip bilfria gränder och små platser. Byggnaderna är

Sammanfattningsvis antyder landskapsanalysen att endast

1

senast

mestadels sammanbyggda vägg i vägg, där förskjutningar i

Utbyggnad på grundval av landskapsanaly
sen

l

till mål och principer för de olika områdenas utveckling och
planering.

I

I
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i
bebyggelsevärdering. Karakteristiska bebygge/seområdell 1-18.
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g. 20. Areella 11äri11gar, e11/igt PLUS

(från Översiktsplanen 1990)

3.4 Landskapsutveckling och jord

diken samt gränsvallar. järnvägsvallar och bäckraviner skapar

bruk

områden. Genom bevarande och komplettering av växtlighetcn
inom odlingslandskapet skapas både ett klimat- och viltskydd.

Jordbruksmarkcn öster om Bjärrcd är av högsta klass, klass 1 0.
Söder om 13järred, inom 500-600 m från havet, liksom mrn:del
bart öster om Borgeby,

har marken klass 9. Nordväst om

13orgeby är åkerjordskvalileten något lägre, klass 8. 13ruknings
värd jordbruksmark får enligt Naturvårdslagen (NRL) tas i

anspråk för bebyggelse och anläggningar endast om det behövs
för att väsentliga samhällsin tressen skall tillgodoses. Allmänt
bör det iakttas stor restrikti vitet 1m:d utbyggnad på högklassig
jordbruksmark. Eftersom det är oundvikligt att ta i anspråk
jurdbruksmark vid utbyggnad av 13järred och Oorgeby. är det
önskvärt med en relativt kompakt bebyggelsestruktur och en
tälortsavgränsning, som lämnar stora brukningsenhclcr intakta.
Tätortsavgränsningen

ku lturhistoriskt. biologiskt och rekreationsmässigt intressanta

bestäms

även

av

kulturlandskapets

estetiska och historiska värden.

Det är önskvärt att kombinera ett rationellt jordbruk med
möjligheter till strövstigar och ekologiska korridorer. som
förbinder allemansrättslig mark. På många håll finns möjlighe
..
ter att skapa små ··rastpunkter i landskapet, till nytta för såväl
djurlivet som

människor. Dessa frågor bör behandlas i en

samlad miljö- och landskapsvårdsplan, utarbetad i samverkan
med markägarna. Grru1plantering på åkermark bör undvikas. Ev
energiskog bör planteras, så att den inte stör värdefulla utblickar
över det öppna landskapet.

3.5 Befolkning
Folkmängd och befolkningsstruktur

Jordbrukets strukturrationalisering har medfört att del
enbart finns få och begränsade arealer där ett naturpräglat

folkmängden i den norra kommundelen uppgick år 1 950 till

växtsamhälle kan utvecklas. Inslag i landskapet som alleer.

ungefär 2 500. Eller 1 960- och 1 970-talens omfattande boslads

gårdarnas vegetation. småvatten som märgclgravar och öppna

byggandc ökade folkmängden till ca 9 300 år 1 985, och har se-

1
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Fi
g. 21. Befolk11i11gs11tveckli11ge11 i lomma kommun 1 950-1995

Jan minskat något. till 8 900 år 1 995. Av dessa bor 7 600 i
Bjärred och 600 i Borgeby. Övriga är bosatla i Flädie, Fjelie
eller ute på landsbygden.
Andelen barn t o m 1 5 år i kommundelen har minskat från
34 % år 1 975 till 2 1 % idag. I absoluta tal är minskningen ca
600 individer. Ungdomarna mellan 1 6 och 25 år är dubbelt så
många idag som 1975, men färre än de var för I 0 år sedan.
Bland den yrkesverksamma befolkningen kan man tydligt
studera konsekvenserna av utbyggnaden i Bjärred-Borgeby.
Den yngre gruppen har minskat med ungefär en tredjedel under
den senaste 20-årsperioden, medan gruppen 45-64 år har mer
än fördubblats. Pensionärerna har ökat från 400 år 1975 till

l 000 idag.
Om ingen större utbyggnad sker i Bjärred-Borgeby utöver
redan planerade projekt i bl a Högsälcr, kommer folkmängden
efter år 2000 att successivt minska. Andelsmässigt kommer
pensionärerna att öka betydligt.
Översiktsplanen 1 990 angav som mål att kommunen skall
sikta på ett bosladsbyggande, som medför ca 20 000 inv år
2005 och därefter utveckla kommunen kring detta befolk
ningstal. Målet är nu reviderat till 1 9 500 - 20 300 invånart: år
2010.
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Tub. 2. Åltlersfördel11i11ge11 1 9 75, 1 985 och 1995

Sysselsättning
Idag
� finns I 500 arbetsplatser i Bjäm:d-Borgeby. Endast 1 8 %
av den förvärvsarbetande befolkningen arbetar i den egna
hemorten. Övriga arbetar främst i Malmö och Lund. men också
i Lomma tätort. (Se även pendlingsfiguren under avsnitt 3. 1 1 .
Kommunikationer och trafik.) De största arbetsgivarna i
kommundelen efter Lomma kommun är Bjärreds livs AB och
Malmöhus läns hushållningssällskap. Den senare är verksam på
Borgeby sloll.

Sociala aspekter
Traditionella aspekter i samhällsplaneringen är strävan efter:
• Allsidigt sammansatt social struktur
* Kontakter och gemenskap
• Utbud av kultur och fritidsaklivileler för alla
• Tillgänglig kommersiell service
• Goda kollektiva resmöjligheter
• Bostäder som tillgodoser olika gruppers hdwv
* Tillgänglighet för all stödja rörelsehindrade personer
Nu pågående förändringar i samhället ger nya förutsättningar:
* En förväntad svag ekonomi i den offentliga verksamheten
gör au den enskildes engagemang och medverkan ökar. För all
ge goda förutsättningar for ett aktivt deltagande krävs all den
enskilde kommer in i ett tidigt stadium i planeringen.
* Kommer utvecklingen all gå mol att vi mer och mer arhdar
i från hemmet? Gern:rerar delta i sin tur all tryggheten ökar för
exempelvis barnen?
* Den ökade arbetslösheten gör all bl a våld och broll ökar. I lur
kan vi gemensamt arbeta för all mildra effekterna av denna
utveckling'l Vidare mt:dför arbetslösht:len all människor ddas
in efter om dt: har arbete eller inte.
* Kommer utvecklingen inom EU au la till föl.id all in- och
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byta bnstad. skall erbjudas ell alternativt själl's!lindigt boende

uttlyttningen kommer att iika m:h vad kan detta i så fall ge for

med siirskild service. Olll\·årdnad och sjukvård anpassat cticr

stKiala konsekvenser'?

vars och ens behov
(), riga insatser inom bl a !:\iukvård. barnomsorg och skola måste
uti eddas utifrån kunskaper om människans levnadsvillkor.

3.7. Offentlig service: skola, om

3.6 Bostäder

sorg, sjukvård, kultur

Bostadsbyggm1dct var myd.:et omfattande i hela kommunen
första dckn av 80-talcL !:\iönk byggandd markant för att i slutet

Idag är samtliga skollokakr i området fullt utnyttjade. Fritids

av 80-talet och böljan av 90-talet öka något. I 988 låg byggan

�

hemsverksamheten har intcgrcrats med skolorna o h därigenom

det nästan helt nere. men har därefter på nytt ökat. Bostadsbvg
gandels omfattning under olika tidsperioder kan direkt avt
i befolkningsutvecklingen.

dock ej barnens geografiska fördelning. Inom de närmaste åren
förväntas antalet elever öka med ca I 00. motsvarande ungefär
4 nya klasser. Därdler minskar clcvantakt åter. Andelen barn

Bostadsbeståndct i BjärreJ-Borgeby är relativt ensidigt.
�
Ungefär 85 % av alla bostäder är småhus med ägamkrält. Dry gl

från ""landsbygden"" ökar och därmed rn.:kså skolskjutsningen.

60 % av bostäderna har en lägenhetsstorlek på 5 eller flera rum

Inom

och kök.

Det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 1 998-

Plädie skola har kulturhistoriska värden men är i bt:hov av

Projektet Högsäter omfattar flera delprojekt med olika boslad

renoveringen, inte kan uppfylla en låg- och mellanstadieskolas
behov idag. Det planeras därför en ny låg- och mellanstadiesko

sdörmer (bostads- och hyresräll).

la i Alfrcdhällsområdet, som ersättning för

Strategiplanen 1996-98 innehöll följande punkter:

Flädie skola.

Dctaljplanen för den nya skolan har överklagats. Flädie skola

100 lägenheter produceras under perioden (hela kommunen).

kan dock i renoverat och kompletterat skick i framtiden utgöra

Produktionen av lägenheter för ungdomar, äldre och handi

en fin miljö för annan undervisnings- och kul!urverksamhct.

kappade skall prioriteras.

Om en mer omt'altande utbyggnad sker i Ekehem, kring Fl[idie

Stor miljömässig hänsyn skall tas vid lokalisering av bostäder

skola och öster om Al frcdshällsvägen kan dock i framtiden

och störningskänsliga verksamheter som t ex skolor.

uppstå behov för ny lågstadieskola inom området. Då skulle

Invånarna skall erbjudas ett varierat utbud av bostäder.

Flädie skola eventuellt på nytt kunna komma till användning.

Människor som p g a ålder, sjuk.dom eller handikapp, måste

200

och

renovering. Det har dock bedömts att lokalerna, även efter

styper (gruppbyggda småhus och tlerbosladshus) och upplåtel

*

(låg-

riskola (låg- och mellanstadium) finns i Borgeby.

Flädicgårdcn 1 0 lgh diverse övriga projekt, totalt 45 lgh.

*

Rutsborgskolan

högstadium) i Bjärred och Löddt:snässkolan (låg- och mellan

på 1 8 8 lgh i Högsäter. 44 i Bjersund (om- och tillbyggnad av f

*

finns

stadium) samt f'lädie skola (låg- och mellanstadium). Montessn

d �iukhem). Mellru1vå11gcn J O lgh. Västra Kennelvägen 1 0 lgh,

*

kommundelen

mellanstadium) i Borgeby. Bjärehovskolan (låg-. mellan- och

2002 omfattar 320 lägenheter i norra kommundelen. fördelade

*

�

fy llt tidigare tomma lokaler. Skollokalernas läge mo warar

is;s

Bostadsbyggandet i Lom m a kommun 1 980-2004
fördelat på kommundelar
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Fig. 22. Bostadsbyggmulet i Lomma kommun 1 980 - 2004
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Fig. 23. Skolor, ojfelftlig service m m i Bjärred - Borgeby

Fritids hem
Fritidshemsverksamheten är idag integrerad med skolan och
inryms ofta i skolans lokaler. De tomma lokaler som uppstått
till följd av detta, har antingen avyttrats eller övergått till
barnomsorgen. Verksamheten kan förväntas öka i och med att
barnen numera har rätt till omsorg t o m 1 2 års ålder.
Fritidshemsverksamheten är således till största delen
samlokaliserad med skolorna. Undantag är Alfredshälls och
Villerkulla fritidshem, vilka utnyttjas av barnen på Flädie skola.

Barnomsorg
Idag är lokalbehovet väl tillgodosett inom barnomsorgen.
Behov av lokaler för omsorg innan skolåldern är ofta enklare

att lösa än för skola och fritidshem. Förskolebarn lämnas och
hämtas i många fall med bil vilket medför att läget är av mindre
betydelse i relation till var man bor. Barnantalet i Borgeby och
Bjärred kommer att minska framöver såvida ingen bostadsut
byggnad sker.
Behovet av barnomsorg har ökat kraftigt under senare år då
föräldrar i allt högre grad förvärvsarbetar eller "står till arbets
marknadens förfogande". Fr o m 1995 är kommunen dessutom
skyldig att ordna omsorg för alla barn redan fr o m 1 års ålder.

I kommundelen finns följande förskolor: Alfredshäll,

Borgeby, Löddesnäs, Trollets förskola, Ljungens förskola,
Bjärehovs förskola, Lärkans förskola, Flädie förskola samt den
öppna förskolan vid Löddesnäsgården. Dessutom finns privat
barnomsorg vid montessoriförskolorna i Borgeby och vid
Flädie skola. Kyrkan driver förskoleverksamhet i Bergagården.

1
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Äldreomsorg

Borgeby. En planutredning 1 999 har undersökt möjligheterna
att utbygga ett verksamhetsområde på del av Borgeby 16:8,

Antalet äldre har ökat och kommer att fortsätta att öka oavsett
vilken befolkningsutveckling som totalt sker. De centrala
delarna av Bjä.rred är i dagsläget betydligt mer lämpade för
äldreboende än Borgeby, där närservice, som t ex livsmedels
butik, saknas.
I Bjä.rred finns ett servicehus, Jonasgården vid Hans Jonas
väg. En tillbyggnad till Jonasgården gjordes 1997, varvid
Bjersunds sjukhem kunde läggas ned. Sistnämnda är nu om
och tillbyggt till bostäder.

Det är önskvärt att integrera icke störande verksamheter med

boende och service. Längs Norra Västkustvägen i Bjä.rred finns
idag en kombination av främst kommersiell service och boende.
och här bör i framtiden kunna inrymmas även andra verk
samheter. Med dessa intentioner överensstämmer förslag om att
försiktigt inpassa en mindre byggnad med publikorienterade
verksamheter i Bjärreds saltsjöbad.

• Kommunen skall bedriva en aktiv näringspolitik för att öka

utbudet av arbetstillfällen i hela kommunen. Detta innebär b l a

Offentlig service som vårdcentral, pastorsexpedition, polis,
bibliotek och folktandvård finns i centrala Bjä.rred.

alt kommunen skall medverka till att mark och lokaler finns för
såväl nyetablering som expanderande verksamheter.
• Etablering av verksamheter, som medför tunga transporter
genom bostadsområden bör undvikas.

Strategiplanen 1996-98 uttalar bl a följande mål:

• Personalintensiva företag eftersträvas vid markförsäljning.

• Arbetet med integrering mellan skola och barnomsorg skall
prioriteras.
• Skolbarnomsorg skall anordnas i eller nära skolorna.

Kommersiell service
I Borgeby är utbudet av kommersiell service blygsamt. Det

Öppna förskolor skall finnas i båda kommundelarna.

• Äldre och människor med handikapp skall få möj lighet att
leva och bo självständigt och ges förutsättningar för en me
ningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med andra.
Översiktsplan 1990 anger som viktig ambition att ge närhet
mellan boende och omsorg.

finns dock en skoaftar, som vänder sig till kunder från ett större

område, samt galleri, hårfrisör och smidesverkstad.

I Bjärred finns bl a två större dagligvarubutiker, apotek,
bank, radioaffär, konditori, dam- respektive herrmodeaffiirer,
mäklare, videobutik, blomsteraffärer, damfrisering, bilskola,
pizzeria samt restaurang. Centrumbyggnaden mellan Vikinga

3.8. Verksamheter och kommersiell

vägen och Folkungavägen innehåller en stor del av den
kommersiella servicen. Andra delar av den kommersiella
servicen finns längre söderut längs Norra Västkustvägen -

service

samhällets traditionella huvudåder. Invid Bjärreds saltsjöbad
finns en kiosk. Det har diskuterats att bygga om Statoils

Verksamheter

bensinstation mitt emot centrumbyggnaden till en "Mango"
butik. Detta butiksläge stämmer väl överens med målet att

i Bjärred och

utöka den kommersiella servicen i centrala Bjärred. Det är dock

Borgeby. Det finns planprogram för utbyggnad av ett mindre

önskvärt att på sikt flytta ut bensinförsäljningen. Därtill bör

verksamhetsområde, "Skifte I O" vid motorvägskorsningen norr

byggnaden utformas på ett sätt, som arkitektoniskt förstärker

Inga renodlade verksamhetsområden finns

om Borgeby. Området har nackdelen, att skyddsavstånd till
kraftledning

och

motorväg

reducerar

denna knutpunkt i Bjärred.

byggmöjligheterna

Kommunen strävar allmänt efter att planeringen skall

kraftigt och att landskapsestetiska skäl talar för att hålla ytan

möj l iggöra att en allsidig och god service i tätorternas centra

obebyggd. Det kommer att finnas möjligheter att utveckla

kan utvecklas under konkurrens.

verksamhetsområden längs den nya förbifartsvägen öster om

Såväl kommersiell service som andra verksamheter bör om
möjligt inpassas arkitektoniskt i tätortsmiljön, så att de smälter
samman med omgivningen och berikar helheten. Hittills har

(I.)

dessa aspekter ofta ägnats alltför lite omsorg.
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Kommersiell service och verksamheter, som är lämpliga att
samlokaliseras med sådan service, bör så vitt möjligt koncentre
ras till och förstärka traditionella "tyngdpunkter" längs Norra
Västkustvägen: Vid f d järnvägsstationen, f d kommunalhuset,
Bjärreds centrum och kring hörnet Norra Västkustvägen/
Rutsborgsvägen i Borgeby. Därtill kommer vissa nya service
stråk i samband med utbyggnaden i Bjärred och Borgeby.
På alla sätt bör enskilda personers initiativ- och skaparkraft
vad gäller etablering av arbetsplatser och service understödjas.
Borgeby Skor är ett exempel på hur en liten by kan ta en

urvalsbutik med ett kundunderlag långt utöver Borgeby och
Bjärred. På den skånska landsbygden finns många exempel på
gårdsbutiker, kombinerade kafäer och gallerier, övemattnings
möjligheter ("Bo på landet") och annan service, som vänder sig
till såväl lokala som långväga besökare. Stöd åt liknande
initiativ i och kring Bjä.rred-Borgeby kan bidra till att höja den
Fig. 24.

I

Strategiplanen 1 996-98 anger bl a följande mål:

Övrigt

•

mitt emot "Skifte 1 O", på västra sidan om Norra Västkustvägen.

Skyddszaner, "Skifte 10"

allmänna servicenivån i förhållande till befolkningsunderlaget.

I

1
I
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Strategiplanen 1996-98 säger att kommunens planering skall

bör reserveras för framtida

kan utvecklas under konkurrens.

fritidsändamål i enlighet med förslag av fritidsförvaltningen.

3. 9. Grönytor och naturmiljö

Grönplanen 1990 allmänna synpunkter
-

Badplatsen Bjärreds saltsjöbad har i första hand betydelse för
de boende i Bjärred men utnyttjas också av bl a lundabor.
Strandpromenaden norr därom, vilken längre norrut övergår i
naturreservatet upp mot Lödde

å,

är ett uppskattat promenad

stråk för många bjärredsbor. Den innehåller stora naturvärden
och är ett viktigt friluftsstråk.
Andra områden med naturvärden och möj ligheter att
utvecklas som rekreationsområden är Domedejla mosse med
omgivande mark och Augustenborgsområdet.
Större anläggningar för fritidsverksamheter finns i form av
idrottshallar i Bjärred respektive Borgeby. Borgeby idrottsplats
och LBTK:s tennishall söder därom utnyttjas av hela Bjärred
Borgeby. En samverkan sker mellan de två samhällena vad
gäller rekreation och fritidsverksamheter. Denna bör kunna
utvecklas ytterligare.
Dessutom finns i Bjärred och Borgeby flera bostadsanknut
na mindre parkområden för lek och rekreation. Kommunens
miljöplan har särskilt utpekat Löddeåns dalgång, Augusten
borg, Domed�jla mosse, Bjärreds strandpromenad, Bjersunds

1

Området mellan Otto Pers Gård och Borgeby idrottsplats och

området öster-sydost därom

Bjärred och Borgeby har många fina närrekreationsområden.

1

•

möjliggöra att en allsidig och god service i tätorternas centra

parken, stranden vid Habo Ljung, Thore Månssons beteshage
samt själva Lommabukten som intresseområden för naturvård.

•

Genom samverkan med andra kommuner skall Lomma

betydligt genom insatser av landskapsvårdande och vattenvår
dande åtgärder i Lödde å.
Utveckling och skötsel av kommunens grönytor genomföres

enligt grönplanen. Naturfika lösningar med låga skötselkostna
der skall eftersträvas.
•

Lekplatser skall koncentreras till färre mer kompletta en

heter.
•

•

Särskild strandrensningsplan skall årligen upprättas.

plats).
Domedejla mosse bör ingå som orörd, lite svårtillgänglig,

djungelartad del i ett blivande naturparksområde mellan Bjärred
och Borgeby. Naturvårdsförordnande § 1 9 NVL föreslås.
(Länsstyrelsen har efter ansökan från Lomma kommun beslutat
att Domedejla mosse med omgivningar utgör tillfälligt naturre
servat. Kommunen har i oktober 1996 ansökt om att området
skall bli permanent naturreservat.)
Augustenborgområdet är mest värdefullt som potentiellt

närrekreationsområde och som en grön buffertzon.

tätortsrand, längs Lödde å samt mellan Borgeby och Bjärred via
ett naturparksområde i Augustenborg. Tillskapa ett större
Borgeby.

En

bostadsnära park bör ge möjligheter för kortare pro

menader och erbjuda varierande växtlighet samt innehålla
lekplats och bollplan. Avståndet från bostaden bör vara högst
500 m och arealen minst I ha. Området bör nås på ett trafiksä

kert sätt.

Fin park/kulturpark/stadspark: Små parker med blomster
prakt och/eller en stor välskött park som fungerar som välkom
nande grönytor i centrumområden. Dessa offentliga uterum
karakteriseras av omsorgsfull gestaltning och kan ha ett
kulturhistoriskt värde. Exempel på kulturpark är grönområdet

En

naturpark (t ex bokskogen i Gamla Bjärred) har befint

lig naturmark och/eller anlagd naturliknande plantering.
Växtligheten bör vara omväxlande och friväxande.
En

närlekplats har en social funktion som samlingsplats för

kvarterens barn och träffpunkt för t ex dagbarnvårdare.
Avståndet från bostaden bör vara kort, helst inom 50 m .
Växtligheten bör i högre grad användas som stimulerande
lekredskap i lekmiljön.

Skolgårdar/barnstugetomter bör allmänt ges en mer om

servytor. 1 den mån de inte kan ingå som ekologiskt värdefulla
element kan de elimineras genom en mer medveten och
helhetsinriktad planering och genom att samordna lednings
dragningar.
Grönplanen betonar också att industriområden och trafikan
läggningar kan göras mer tilltalande genom att kompletteras
med växtlighet, grönstråk och alleer. Obebyggda tomter har
ibland en värdefull vegetation, som bör sparas. Vattenanlägg
ningar, t ex märgelgravar och fördröjningsmagasin berikar
boendemiljön och skapar en bra livsmiljö för växter och djur.
De kan också bidra till alt minska halten av närsalter i vatten
dragen.

Grönplanen 1990 förslag i Bjärred-Borge
byområdet
-

Miljöplan 1990 anger målen:

• Skapa ekologiska korridorer bl a längs Bjärreds östra

naturparksområde

och socialt i ett bostadsområde, och som har såväl rekreativ
som pedagogisk funktion.

Restytor utan egentlig användning uppstår ofta i samband

Intresseområden för friluftslivet är Löddesnäs (strandprome

sammanhängande

Koloniområde. Koloni och odlingslottsverksamhet är e n

fritidssysselsättning som ökar attraktionskraften både fysiskt

med trafikanläggningar och ledningsdragningar eller som re

område Borgeby (mellan Otto Pers Gård och Borgeby idrotts

•

800 m från bostaden). Området bör ha en areal på minst J O ha.

kar och fruktträd.

Det framtida behovet av ridvägssystem skall utredas.

naden utmed Öresund norrut), Bjärreds Saltsjöbad och Fritids

•

Promenadområde (tex Gyllins ängar) är ett närrekreation
sområde som finns i anslutning till tätortsbebyggelse {högst

sorgsfull utformning med grönytor, växtlighet och t ex bärbus

Översiktsplan 1990 anger bl a följande mål:
•

varierande landskapsavsnitt och flera ekosystem. Cykelavstånd
från bostaden bör vara högst 2,5 - 3 km.

empel på stadspark.

Augustenborg förordas som naturvårdsområde.

kommun medverka till att vattnet i Lommabukten förbättras

•

Strövområde (t ex Haboområdet) är ett naturmarksområde
som bör ha en areal på minst 1 00 ha. Området bör innehålla

vid Bjersunds tegelbruk, medan Löddesnäsparken är ett ex

Strategiplanen 1996-98 anger följande mål:
•

Grönplanen 1990, antagen av kommunfullmäktige 1991, skiljer
på följande typer av grönområden:

mellan

Bjärred

och

alleplante
ring etableras längs Södra Västkustvägen mellan Bjärred och

Grönplanen föreslår, i enlighet med SSK:s alleplan,

Habo Ljung, längs Norra Västkustvägen mellan Bjärred och

J
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Fig. 25. Naturvårdsintressen enligt PLUS (från Översiktsplanen 1990)
teringar. De befintliga grönområdena bör värnas. Ett speciellt

Borgeby och längs gamla Lundavägen Bjärred - Flädie.

inslag i parkområden är kvarvarande rester av fruktodlingar.

I Bjärred finns det största park- och rekreationsområdena
längs kusten och längs de sammanhängande gång- och cykelvä-

Dessa bör bevaras så långt det är möjligt.

garna. Uppvuxen naturmark finns vid stranden och i de äldre

Genom centrala

parkerna (Trollsjöskogen, Löddesnäsparken, Bj ersund och

som bör bevaras. Rekreationsområden omger byn på dess södra

Borgeby finns ett öst-västligt grönstråk,

Bjärreds Saltsjöbad). Vissa av de intensivt skötta parkerna,

och västra sida. En varierande natur- och aktivitetspark kan

restytorna samt skyddszonerna har anlagts med naturlika plan�

skapas mellan Bj ärred och Borgeby genom att sammanknyta
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Fig. 26. Intresseområden för naturvård, enligt kommunens miljöplan (från Översiktsplanen 1990)
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Fig. 27. Ekologiskt känsliga områden enligt Naturplan Skåne
Augustenborg, Domedejla mosse, Plommonskogen, Borgeby
idrottsplats och Otto Pers Gård.
Grönplanen föreslår att de större grönstråken i Alfredshäll,
öster om Hans Jonas väg, vid Bjärehovskolan, öster om
Löddesnässkolan samt tvärstråket genom Borgeby i framtiden
förses med naturlika planteringar.

Naturvårdsplanen 1997
Naturvårdsplanen, antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1 997, beskriver följande områden kring Bjärred och Borgeby
av naturvårdsintresse:

T ECK E N F Ö R K LA R I N G :

�
t-WA-

EKOLOGISKT KÄNSLIGT LAN DOM RÅDE
EKOLOGISKT KÄNSLIGT HAVSOM R ÅDE

Fig. 28. Eko/ogiskl känsliga områden enligt kommunens miljöplan

(från Översiktsplanen 1990)
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Klass 1 "högsta naturvärde":
- Habo Ljungs alklirr och camping. Delvis sankt område med

- Gyllins södra ängar. Ängar mellan strandlinjen och en

rik vegetation. Viktigt häckningsområde för fåglar (pungmes,

Det är angeläget att gräsmarken betas eller röjes, så att den inte

vattenrall, rörsångare). Tillflyktsort för groddjur, fjärilar och

växer igen.

andra insekter. Bör ingå i en större grön korridor.

- Trollsjöparken. En park av lövträd (alm, lind mm) på ett

- Löddesnäs och Gyllins norra ängar. Löddesnäs naturreser

gammalt torrlagt lertäktsområde. Tillhåll för fåglar (bl a

vat består av flera beteshagar och två större sammanhängande

pungmes och kattugglor) och småvilt. Hotas av slitage.

vassomåden. Här finns en rik flora och ett fågelliv med många

- Augustenborg. Varierat område med vattenfyllda hål, träd

rariteter

(vadarsvala,

busksångare,

dubbelbeckasin,

strandvall från Littorinahavet. Floran har blivit mindre artrik.

I

och slyvegetation, åker, äng och två bronsåldershögar. Inslag

brun

kärrhök mm). Revet utanför Löddeåns mynning, Lödde kar, är

av ovanlig flora. Skjul och asfalt i norra delen av området bör
borttagas, och på sikt bör befintlig soptipp rursvinna.

en del av en medeltida hamn.

- Borgeby ängar. Ängar längs Kävlingeån vid Borgeby slott.
Träskmark med rikt fågelliv (rapphöns, strandskator, busk

Klass 2 "mycket högt naturvllrde":
- Habo Ljungs fure och kyrkfuret. Varierad vegetation,

skvätta, ladu- och hussvalor, tornfalk, kärrhök, fjällvråk,

viktigt rekreationsområde, rester av ljunghed. Häckningsplats

sädgås).

ftlr fåglar (korp, lärkfalk). Bör ingå i större grön korridor.

- Gravhögar. Gravhögar finns vid Bjersund, Bjärreds Saltsj ö

- Domedejla mosse. Området lir en orörd oas omgiven av

bad, nedanför Norra Villavägen, vid Gyllins ängar, söder och

åkermark och bebyggelse. Gränsen mot åkermarken är plante

väster om Borgeby samt vid Löddeån.

rad med forsythia. Det snåriga området är häckningsplats för

Därtill finns flera

många fåglar (gärdsmyg, rödhake, grönfink, trädgårdssångare,

och dj urliv.

märgelgravar av stor betydelse för växter

blåmes, talgoxe, pungmes, ormvråk, hackspett)

- LöddeA/KävlingeAn. Fortsatta vattenvårdande åtgärder är av

3 .10. Fritid, friluftsliv och turism

stor vikt.

- Lommabukten. Bukten har ett rikt fågelliv. Det är önskvärt

Tillgången p å och tillgängligheten till allemansrättslig mark

med anläggande av skyddszoner och kvävereduktionsanlägg

bör förbättras. Detta kan uppnås genom utnyttjade av zoner

ningar utmed tillrinnande vattendrag, och förbud mot sandtäkt

längs ägogränser, längs tätortskanterna, och zoner med lägre
jordbrukskvalitet. Allemansrättslig mark och förbindande

Klass 3 "högt naturvärde":
- Thore Månssons beteshage. Sanka betesängar med fuktäl

tillgängliga korridorer har samtidigt betydelse för djur- och
växtlivet, och bör gestaltas och vårdas

skande flora. Fågelliv (häger, tofsvipa). Det är angeläget att

rekreativa behov kan samsas.

betet ej upphör.

cykelstråk längs kusten. Badplatserna skall vårdas och om

också inslag av naverlönn mm. Bland floran kan nämnas

möjligt ges en bättre standard och bättre vattenkvalitet. Service

vitsippor, svalört och orkiden skogsknipprot. Småfåglar håller

och anläggningar som vänder sig till badgäster, turister och

till här (grönsångare, lövsångare, bofink). Det är önskvärt att

andra besökande bör stödjas, men lokaliseras och utformas, så

skogskaraktären bibehålls och att exploatering begränsas.

TECKEN F Ö R KLARING:

REKREATIO N SOM RÅDE 1.
BEFINTLIGT ELLER FORESLAGET

. . . ····:;>

BEFINTLIG GÅNG- OCH
fÖRESLA�ET

att ekologiska och

Hela kuststräckan bör göras tillgänglig genom gång- och

- Bjersundsparken. Parken består främst av bok men har

••• • • • • • •

så,

CVK!:LVÄG

STRÅK

I

i

I

f

'

'

11'4!
i

!

Fig. 29. Större sammanhängande rekreationsområde11, gång- och cykelvägar (från Översiktsplane11 1990)
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Fig. 30. Intresseområden för friluftsliv enligt kommunens
miljöplan (från Översiktsplanen 1990)
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(från Översiktsplanen 1990)

�Malmö
Pendlar ut

att de väl smälter in i miljön och tillgodoser ekologiska och
estetiska önskemål. Haboområdets strandbad och campingplats
har stor betydelse. I närheten ligger Örestads golfbana. Habo
området skall vidareutvecklas som fritids- och friluftsområde.
Bjärreds Saltsjöbad med sin långa brygga bör fiirstärkas som
bad- och rekreationsplats. Det är önskvärt att utbygga servicen
för besökare i området.
Ridvägnätet bör byggas ut, liksom gång- och cykelvägnätel.
Det finns behov av hästgård och ridhus. Detta bör av allergiskäl
placeras ca 500 m från tätbebyggelse.
Fritidsfisket bör stödjas, liksom småbåtslivet. Det finns
möjligheter till ytterligare båtbryggor i Bjärred och i Löddeån.

3. 1 1 . Kommunikationer och
trafik
Pendling
Pendlingsmönstret har betydelse för bl a hur trafiknätet som
helhet bör byggas upp. Utpendlingen från Bjärred till Malmö
och Lund är mycket stor. Till Malmö reser varje dag ca 40 %
och till Lund ca 30 % av de fiirvärvsarbetande bjärredsborna.
Resandet sker till övervägande delen med bil.

Kollektivtrafik

Förvärvsarbetande

Bjärred-Borgebybor

r

�� � �
Arbctst111r111en
I den t11na orten

Lund
Övrigt

D

Pendlar in

Fig. 32. Pendlingsmönster
Persontrafiken på Lommabanan nedlades 1983. Lomma
kommun har 1996 slutit ett ramavtal med Malmöhus Trafik om
att pågatågstrafik skall införas på Lommabanan, som idag
enbart är godsbana. Hållplats avses att anläggas i Flädie. I
Flädie kommer cykel- och bilplatser för resenärer från Bjärred
och Borgeby att iordningsställas. Busslinjen Lund - Bjärred
skall också i möjligaste mån ansluta till tågen i Flädie.
Stråket (Landskrona -) Hofterup - Löddeköpinge - Bjärred Lomma - Malmö är ett av de tyngsta pendlarstråken i Skåne
utan spårburen kollektivtrafik och utan befintliga förutsättning
ar fiir en snabb, genomgående busstrafik. Stråket har därför, bl
a av Skånetrafiken och Banverket, bedömts kunna

busslinjenätet utgörs av linjerna 1 3 2 Löddekö
pinge - Bjärred - Malmö, 1 3 4 Löddeköpinge - Bjärred - Lund
och 1 3 7 Lund - Bjärred (med en slinga längs Västanvägen).
Det befintliga

Bjärreds centrum är överordnad knutpunkt. De befintliga
hållplatserna täcker tätorterna Bjärred och Borgeby relativt väl.
Det finns behov av att ge bussen bättre framkomlighet.

bli aktuellt
för framtida spårbunden kollektivtrafik. Tanken på en

knytning av Bjärred och Löddeköpinge till pågatågssystemet
finns med i den s k Malmöhusöverenskommelsen.
Persontåg på Lommabanan finns bl a med i Banverkets

Systemplan Skåne 1 993 och 1 997, 1 1 västskånska kommuners
gemensamma strategi "Järnväg i västskånska delen av Öre-
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ten ej får vidtagas. Kommunen är beredd an ilirändra zonens

läge och utformning när villkoren för ett sådant system blir

kända. Det i Översiktsplan 1990 visade spårreservatet går från
Lommabanan (söder om Önnerup) i en båge ilirbi Önnerups

boställe till en linje längs Alfredshällsvägen. Härefter fortsätter
reservatet längs Västanvägen och Västervångsvägen mot
Löddeköpinge. Norr om Mellanvången ansluter ett spårreservat
från Lund över Fjelie och Flädie.
Översiktsplanen ilir Lund 1 990/92 visade hur detta spåret
skulle fiiras in i Lund och kopplas till ett tänkt spårsystem,
också omfattande bl a Dalby och Staffanstorp. I Lunds över
siktsplan 1997/98 sägs att spårtrafik (på kartan inritad som
Pågatågstrafik) mot Bjärred kan bli aktuell på mycket lång sikt,

1
I
1
I

medan spårförbindelse med Staffanstorp och Dalby har högre
prioritet.
Den av Kävlinge och Lomma kommuner samt Kommunal
förbundet Malmöhus Trafik 1997 presenterade utredningen

"Spårstudie Lomma - Löddeköpinge " arbetar med två huvudal
ternativ: Pågatåg och snabbspårväg.
Pågatågsalternativet utgår från Lommabanan söder om
Önnerup och visas med olika alternativa sträckningar. Ett
alternativ(alt Väst) följer i stora drag reservatet i Översiktsplan

1 990 med hållplatser vid Alfredshäll (Bjärred S) och Mellan
vången (Bjärred C). Ett östligare alternativ (alt Öst) går förbi
Kanik till Bjärred C utan att komma nära Alfredshällsvägen. I
norr följer ett alternativ (alt Öst) Västervångsvägen och når
fram öster om Löddeköpinge. Det andra alternativet (alt Väst)
går från Löddesnäs till motorvägen vid Löddeköpinge, fram till
Center Syd. För båda alternativ antyds en fortsättning norrut

i

riktning mot Landskrona.
Spårvägsaltemalivet visas med tre alternativa sträckningar:
Längs kusten (alt Kust, via Habo Ljung och på Norra Västkust
vägen genom Bjärred), från Lommabanan vid golfbanan (alt
Väst) till Bjärreds saltsjöbad (och på Norra Västkustvägen
----

0

Bef in t ligt busslinjenät
Diskuterad linjest räc k n i n g
Håll platser
Ver k ligt gångavstånd, 500

Fig. 33. Busslinjer
sundsregionen " 1995 och i Regionförbundet Skånes "Länsplan
för regional infrastruklur i Skåne 1998-2007".
I trafikverkens gemensamma strategi "Miljöanpassat
transportsystem i Öresundsregionen " 1994 redovisas planer på
Pågatågstrafik Malmö - Lomma - Bjärred - Löddeköpinge. I de
1 1 kommunernas ovannämnda strategi visas schematiskt en

koppling från Bjärred till Lommabanan vid Flädie. I Banver
kets Systemplan Skåne 1 997 visas i "nivå 3" en Pågatågslinje
från Lommabanan (söder om Önnerup) via Bjärred till Lödde
köpinge. Tanken är att den skall trafikeras av genomgående
Pågatåg Trelleborg - Malmö - Löddeköpinge. I detta förslag
utgår förbindelsen Lomma - Flädie - Kävlinge. Det nämns som

genom Bjärred) och längs det 1 990 visade spårreservatet
parallellt med Alfredshällsvägen (alt Öst). I norr följer linjen
Västanvägen (hållplats vid Löddesnäs) och Västervångsvägen
til l gamla Västkustvägen genom Löddeköpinge och sedan till
Center Syd (och ev vidare norrut). Utredningen finner det
således möjligt att låta spårvägen följa gamla Västkustvägen
genom Bjärred och Löddeköpinge, med snabbare sträckningar
mellan tätorterna.
Utredningen når fram till följande slutsats: En jämförelse
mellan Pågatåg och snabbspårväg ger af/ Pågatåg medför
betydligt större konsekvenser för miljön. Vad gäller samhälls
ekonomi är de relativt likvärdiga men framförallt de icke
kvantifierbara effekterna tyder på en liten fördel för Pågatåg.
En jämförelse mellan Pågatågsalternativen ger att de är
relativt likvärdiga både vad gäller miljöpåverkan och sam
hällsnytta. Alternativ Öst ger en marginellt lägre samhällsnytta
än alternativ Väst.
Enjämförelse mellan snabbspårvägsalternativen ger också
att de är relativt likvärdiga. Alternativ Kust medför något
större miljöpåverkan än Väst och Öst. Alternativ Öst ger en
marginellt lägre samhällsnytta än alternativen Väst och Kust.
Sammantaget kan sägas att Väst-alternativen har flest
fördelar både vad gäller Pågatåg och snabbspårväg.

ett alternativ att från Bjärred låta linjen gå till Lund i stället för
till Löddeköpinge.
Strategiplanen 1996-98 har som mål att pågatågstrafik skall
införas på Lommabanan och att invånarna skall ha tillgång till

Det är idag i hög grad ovisst, om och när Bjärred-Borgeby
kommer att få spårbunden trafik, och i vilken form.

Även om spårtrafik till Bjärred och Borgeby inte kan

en god kollektivtrafik, särskilt till Malmö och Lund och mellan

utlovas idag, vore det dock felaktigt att ta ställning emot

kommunens tätorter.

spårtrafik på längre sikt. Beslut om ev spårburen kollektivtrafik

Översiktsplan 1990 visar en preliminär restriktionszon för

ett spårbundet system, där åtgärder som hindrar framkomlighe-

i Bjärred och Borgeby kan inte fattas idag. För att ge handlings
frihet innehåller planen ett reservat för möjlig framtida spårtra -

1
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Fig. 34. Altemotiva Pågatågssträckor enligt spårstudie 1997

Fig. 35. Alternativa spårvägssträckor enligt spårstudie 1997

fik. Detta spårreservatet lägges så, att det, ev med mindre
justeringar, kan användas till såväl spårväg som pågatåg.
Utbyggnaden av Bjärred och Borgeby planeras så, att bebyggel
sen anpassas till såväl busstrafik som spårburen kollektivtrafik.
Teknikutvecklingen beträffande spårbunden trafik är snabb,
och attityderna förändras. På många håll anläggs idag spårtra
fik, där sådan tidigare ansetts orealistisk. Lommas grannkom
muner, liksom Skånestyrelsen, är positivt inställda till ett
utbyggt regionalt spårsystem, och Öresundsbron ger den
regionala spårbundna trafiken nya möjligheter. Spårtrafik torde
bli en grundstomme i framtidens öresundsregion. Också dessa
förhållanden gör det önskvärt att ett spårreservat redovisas i den
fördjupade översiktsplanen.
Minskade skillnader mellan pågatåg och ev snabbspårväg
("light rail") i framtiden kan göra diskussionen mindre relevant,
huruvida pågatåg eller spårväg är fördelaktigast. I dag är främst
synpunkter relevanta i ett val mellan pågatåg och spårväg:
För spårvägssystem talar främst att spårvägen smidigare och
på ett mindre barriärskapande sätt än järnvägen kan anpassas
till bebyggelsen, att hållplatserna kan ligga tätare (3-4 hållplat
ser i Bjlirred-Borgeby), att skyddsavstånden blir mindre och att
anläggskostnaderna är lägre. Det genomsnittliga avståndet till
hållplatsen kan härmed bli kortare. Mot spårvägssystem talar
dess lägre kapacitet och genomsnittshastighet.

För pågatågssystem talar omvänt högre kapacitet och
kortare restid, liksom bättre möjlighet till integration i det
överordnade regionala tågsystemet. Mot pågatågssystem talar
ökad barriärverkan, större avstånd till hållplatsen (1-2 hållplat
ser i Bjärred-Borgeby) och behov för många att använda bilen
till hållplatsen. Benägenheten torde då öka att använda bilen
hela vägen.
Teknikutvecklingen innebär att skillnaden mellan spårvägs- och
tågtrafik torde minska i framtiden. Nya spårvagnstyper får ökad
kapacitet och en komfort som motsvarar tåg. Spårsystemen kan
bli lättare, billigare och mindre barriärskapande än konventio
nella järnvägar. Mellan tätorterna kan restiden vara likvärdig
fOr snabbspårväg och pågatåg, och därtill kan spårvägstrafiken
föras in på det ordinarie jämvägsnätet, vilket ökar flexibiliteten.
I hög grad kan därför spårvägens nackdelar i förhållande till
pågatågstrafiken göras mindre eller elimineras.

Vägfrågor
Vägfrågor i norra kommundelen har varit mycket aktuella
under flera år, särskilt genomfartstrafiken genom Borgeby. Av
bl a detta skäl har det genomförts ett antal trafikutredningar och
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trafikräkningar i Bjärred och Borgeby. Aren 1991 och 1995
genomfurdes omfattande trafikräkningar på vägnäten i Bjärred
(och Lomma). Ar 1993 genomfurdes manuella räkningar. Dessa
syftade till att klarlägga hur trafiken fördelade sig i enskilda
korsningar. Dessutom utfördes 1995 en destinationsundersök
ning på Norra Västkustvägen genom Borgeby. En särskild
trafikstudie för Borgeby utfurdes 1 996-97.

Trafikundersökningar 1991 och 1995 visar att Norra Väst
kustvägen genom Borgeby och Bjärred hade de största trafik
mängderna i dessa samhällen. I Borgeby återfanns de högsta
värdena norr och söder om bebyggelsen. I Bjärred låg det
högsta värdet i avsnittet norr om Bjärreds centrum. Trafik
mängden sjönk sedan successivt ju längre söderut man kom.
Trafiknivån genom Borgeby var i storleksordningen 3 300
fordon per dygn på vardagar. Genom Bjärred varierade
trafikmängderna längs Västkustvägen mellan 6 200 i norr och
4 200 i söder. Västanvägen har en trafikmängd som understiger
2 000 fordon både i dess norra och dess södra del.
Löddesnäsvägen har l 1 0 bilar per dygn, vilket ungefär
motsvarar trafikalstringen från 20 småhus. Siffran indikerar att
endast enstaka bilar använder Löddesnäsvägen fur genomfart.
Trafikbelastningen är även liten på Rutsborgsvägen. Räknesnit
tet ligger dock öster om skobutiken.
Trafikmängderna har ökat i vissa vägavsnitt och minskat i
andra sedan hösten 1 9 9 1 . Genom Borgeby hade trafiken I 996
minskat något (3 %). Samma förhållande gäller på Mellanvägen
och på väg 9 1 3 mot Lund. Skillnaderna är dock små. Lundavä
gen uppvisar otorändrade värden. Längs Västkustvägen genom
Bjärred har trafiken ökat. Utbytet mellan Bjärred och Lomma
alternativt trafikplats Lomma har ökat sedan 1991. Trafiken har

Fig. 36. Trafikmängder 1996

också ökat något på Västkustvägens södra del. Norra Västkus
tvägen genom Borgeby avstängdes 1998 temporärt för genom
fartstrafik - vilket ledde till ökad trafik på Västervångsvägen Tegelbruksvägen - en smal väg, ägd av en vägsarnhällighet och
ej lämpad för genomfartstrafik. Vissa avsmalningar av vägen
genom Borgeby har gjorts, bl a vid busshållplatser.
Lastbils- och busstrafikens andel av den totala trafiken
ligger generellt på ca 4 % inom Borgeby och Bjärred. Några
undantag finns, som t ex Mellanvägen med endast I % andel.
En destinationsundersllkning p å Norra Vlistkustvägen
genom Borgeby genomfördes 1995. Den visar att huvuddelen
av trafiken på Norra Västkustvägen genom Borgeby har sin
start- eller målpunkt antingen belägen i Borgeby eller Bjärred.
Av totalt 3 300 bilar (genomsnitt för vardagsdygn) hade 900
(28 %) start- eller målpunkt i B orgeby, I 800 (54 %%) i
Bjärred och 600 ( 1 8 %) i övriga områden. Den egentliga
genomfartstrafiken utan start- eller målpunkt i Borgeby eller
Bjärred utgjorde således mindre än 1/5 av trafiken, medan
"lokal genomfart" till/från Bjärred utgjorde mer än hälften av
trafiken. Norr om Borgeby är Löddeköpinge den klart största
målpunkten. Söder om Bjärred och Borgeby är Lomma störst
målpunkt. Av detta kan slutas att den "lokala genomfartstrafi
ken" mellan Bjärred och Löddeköpinge 1995 svarade för en
betydande del av trafiken genom Borgeby.
Arbetsresorna svarar för en betydande del av trafiken på
Norra Västkustvägen, vilket illustrerar Bjärreds och Borgebys
funktion som "pendlingsorter", med ett begränsat inslag av
egna arbetsplatser. Den låga andelen tjänsteresor understryker
detta ytterligare.
En stor del av inköpsresoma går mot Löddeköpinge (Center

Fig. 37. Fördelning av trafiken på Norra Västkustvägen norr
om Borgehy på olika riktningar i söder
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Fig. 39. Standard på trafiksäkerhet
Lomnrabttttor

Slutsatsen är således att i dagsläget skulle den västra
förbindelsevägen ge en bättre avlastning än den östra, men att
den östra vägen behövs för att klara trafiken till de nya bostads
och verksamhetsområdena. En annan slutsats är att Rutsborgs
vägen bör avstängas vid skoaffären, som tär tillfart från den

Fig. 38. Start- och må/punkter för trafik på Norra Väst
kustvägen norr om Borgeby

östra vägen. Den östra vägen föreslås i söder fä en förgrening

söderut till korsningen Lundavägen/väg 9 1 3 och en förgrening
västerut till Norra Västkustvägen söder om LBTK-hallen.
En trafikberäkning 1999 når fram till att vid utbyggnad av

Syd). Andelen som kommer utifrån för att handla i Borgeby är
liten, knappt 5 % . Samtliga värden avser vardagsdygn.

Borgeby (såväl i öster som väster) fu den östra vägen mer
trafik än den västra.

En kompletterande trafikstudie genomfördes 1 997 för att,

Trafikåtgärds planen för Lomma och Bjärred 1996 konstate
rar att trafiksäkerheten har en låg standard p å Norra Västkus

med utgångspunkt i att östra vägen byggs, belysa effekterna av
genomfartsförbud eller miljöprioriterade åtgärder på Norra

tvägen genom Bjärred och Borgeby och att olika hastighets

Västkustvägen genom Borgeby, och av en avstängning eller ett

dämpande åtgärder måste vidtagas, bl a genom ombyggnad av

genomfartsförbud på Tegelbruksvägen. Den västra vägen

korsningar. Mellanvägen, Västanvägens södra del och Lunda

förutsättes i huvudsak utgöras av en förbättrad Västervångs

vägen har en något bättre trafiksäkerhet, men ändå en mindre

väg/Tegelbruksväg. Studien utgår från de nuvarande trafik

god säkerhetsstandard.
En särskild

trafikstudie för Borgeby har genomfOrts I 996-97.

mängderna, dvs innan utbyggnad i Bjärred-Borgeby sker.
Trafikmängderna på Norra Västkustvägen beräknas i fem olika
alternativa lösningar bli följande:

av Bjärred och Borgeby och ange olika förslag till goda

I . Genomfartsförbud, 50 km/tim: 2 000 bilar.
2. Genomfartsförbud, milj öprioritering, 40 km/tim:

lösningar.

bilar.

Syftet var att beskriva trafikkonsekvenserna av en utbyggnad

Trafikstudien utgår från att en huvudväg öster om Borgeby
skall byggas och att det dessutom skapas en bättre förbindelse
väg väster om Borgeby från Västanvägen via Tegelbruksvägen

till Norra Västkustvägen. I studien förutsättes vidare att

I

300

3. Miljöprioritering, 40 km/tim: 2 000 bilar.
4. M i ljöprioritering, 30 km/tim: I 500 bilar.
5. Genomfartsförbud, miljöprioritering, 40 km/tim, avstäng
ning av Tegelbruksvägen: 1 500 bilar.

miljöprioriterade åtgärder längs Norra Västkustvägen genom
förs i enlighet med de beslut som tekniska nämnden fattat bl a
i trafikåtgärdsplanen

I 995.

Trafikstudien 1996 når fram till att om både östra och västra

vägen förbi Borgeby byggs, kan genomfartstrafiken på Norra

Endast i detta alternativ fu den östra vägen mer trafik än Norra

Västkustvägen genom Borgeby.

Som ett konkret resultat av trafikstudien infördes i april

1 998 på försök ett förbud mot genomfartstrafik på Norra

Västkustvägen genom Borgeby väntas minska från 3 300 till 2

Västkustvägen genom Borgeby, utan att några andra trafikåt

600 fordon per dygn. Siffrorna gäller innan utbyggnad sker i

gärder vidtogs. Försöket leder dock till en oönskad trafikökning

Borgeby. Av de bilar, som inte längre kör genom Borgeby,

p å Västervångsvägen - Tegelbruksvägen, och upphörde igen

väntas fler välja västra vägen än östra vägen.

några månader senare.

I
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Fig. 41.Alternativa anslutningar av östra vägen enligt
kompletterande trafikstudie november 1997
dock inte vid de smalaste bostads- och entregatoma. Separata
cykelvägar saknas nästan helt i de äldre delarna av Bjärred,
men vid de mindre gatorna är trafiken så liten, att blandad
cykel- och biltrafik kan accepteras. Ett stort trafiksäker
hetsproblem är dock avsaknaden av separat cykelväg längs
större delen av Norra Västkustvägen i Bjärred och Borgeby,

Fig. 40. Förstag tlfl vligdragningar vid Borgeby i komplette
rande trafikstudie november 1997
Den kompletterande trafikstudien diskuterar avslutningsvis fyra
alternativa anslutningar av den östra vägen i söder (Västanväg
en/väg 9 1 3):

samt vid Lundavägen och södra delen av Västanvägen. Även
vid Öresundsvägen bör separat cykelväg, alternativt miljöprio
ritering, övervägas. Vägen är en viktig tillfartsväg som med sin
utformning inbjuder till relativt höga hastigheter. Vid Bjärreds
Saltsjöbad och Bjersund finns inte plats till cykelväg längs
kusten. En gångväg föreslås här, medan cyklister hänvisas till

I . Vid den befintliga Norra Västkustvägen.
2. Läge A 200 m längre österut. Marginella förändringar i

cykelvägen längs västkustvägen.

hedömninearna av trafiken genom Borgebv. Tendensen är

utbyggt gång- och cykelvägnät, bortsett från vissa oklara länkar

mindre trafik på Österleden. Den befintliga gång-/cykelvägen
hamnar på rätt sida om Osterleden. En passage undviks. Läget

norr om Bjärehovsskolan. I samband med utbyggnaden av

Löddesnäsområdet och Bjärehovsområdet har ett väl

Högsäter är det önskvärt att se över hela gång- och cykelväg

kan ev komma i konflikt med en tänkbar station för den

systemet mellan Bjärreds centrum, Bjärehovsplan, Högsäter

diskuterade snabbspårvägen.

och kusten.

3. Läge B i förlängningen på Alfredshällsvägen innebär att

Alfredshäll har ett lokalt väl utbyggt gång- och cykelvägnät,

Österleden tar kontakt med nya upptagningsområden i sydöstra

men kopplingarna till det äldre Bjärred är delvis otydliga.

Bjärred. Trafik kan flyttas ut från Norra Västkustvägen genom

Området norr om Lundavägen har många osammanhängan

Bjärred. Läge B innebär dock att det blir längre till korsnings

de korta cykelstråk. Del finns behov att åstadkomma ett

punkten från "vägvalspunkten" väg 9 1 3/Norra Västkustvägen

sammanhängande system, där visst inslag av blandtrafik

genom Bjärred. En större del av genomfartstrafiken kommer att

cykel/bil kan accepteras. Mellanvången har ett väl utbyggt

välja Västervångsvägen - Tegelbruksvägen.

cykelvägssystem. Cykelvägen från Lund bör införas i Bjärred

4. Läge C, där Lundavägen ansluter till väg 913, ligger så långt

på ett tydligare sätt och ges bekväm koppling till såväl Bjärreds

österut att det måste kombineras med en tvärväg från befintlig

Centrum som Bjärreds Saltsjöbad och Löddesnäs. Cykelvägen

anslutningspunkt.

mot Lomma har nyligen färdigstäl lts.

Trafikstudien tar inte ställning till anslutningspunkt, utan

med LBTK-hallen och Borgeby. Passagen under väg 9 1 3 har

En befintlig cykelväg knyter samman Bjärreds Centrum
frågan hänvisas till prövning i det fortsatta arbetet med över

en mindre god utformning. Det finns behov av vissa justeringar

att
ansluta östra vägen till Norra Västkustvägen strax norr om
dennas korsning med väg 913. I en senare fas kan en anslut

av cykelvägen i detta område.

siktsplanen. Under samrådsfasen har tagits ställning till

I Borgeby förs cykelvägen in på Tvärvägen - Krokvägen Ola Griners väg, men tOr många torde det kännas naturligare att

ningsväg byggas från östra vägen till korsningen Lundavägen

cykla längs Norra Västkustvägen. Ett tvärstråk förbinder

också östra vägen getts

nämnda cykelväg med Rutsborgskolan, och härifrån finns

/väg 9 1 3 . Under samrådsfasen har

högre prioritet än västra vägen.

cykelväg till Löddesnäs norr om Domedejla mosse.

Gång-/cykeltrafik

vägskorsningen finns cykelväg mot Löddeköpinge. Det är

Från Borgeby norrut saknas cykelväg. Norr om motor

Gång- och cykelvägnätet i Bjärred och Borgeby har en mycket
varierande standard. Gångbanor finns längs de flesta vägar,

angeläget att skapa en sammanhängande säker cykelväg
Bjärred-Borgeby - Löddeköpinge.
Vid kusten saknas cykelväg norr om Löddesnäs. Det har
föreslagits att anlägga en cykelväg vidare norrut, med broför-

1
41
l'.1

111

)

lkl

I

(

'

,,

-

lkl

--

I

�
-

____,_

I
I
\

0

lG I

-

......-I!:!

-

IU

/

<
I

\

�
21.1

lll

/

(
I
I
I
I

IHI

I

/

_ ..,.
I
I
I
I
112
"'

Fig. 42. Gtlng- oclz cykelvägur i Bjärred-Borgeby idag
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43. Överortl11at gdng- och cykefltät (från Översiktspla11e11 1990)

bindelse över Lödde å. Delta skulle ge ett värdefullt cykelstråk
längs kusten. med koppling t i l l bl a Vikhög och Barsebäck.

Pumpstationer finns vid kusten. vid Al fredshällsvägcn. i
Mcllanvången, Vid Löddcsnäs. i Rutsborgskolan och vid Gyllins
ängar. Möjligheter till uppsamling av dagvatten i fördröjnings

Trafikåtgärdsplanen för Bjärred och Lomma 1996 föreslår
följande förbättringar av cykelvägnätet

i

Bjärrcd och Borgeby:

I . Full !Oljandc av gång- och cykelväg mot Lomma.

magasin

111 111

skall undersökas.

Förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvattnet
kring Borg.ehy synes gynnsamma med hänsyn till all jordmånen

2. Nya överfarter för cykclstråket vid f d stationen och upprust
ning av busshållplatserna.

3. Cykelväg längs Lundavägens sydsida mellan Per Claus väg

Reningsverk

och Alfredshällsvägen och förbättrad överfart vid befintlig

busshållplats.

3. Ny gång- och cykclväg i Uorgeby från Tennisvägen till

Rutsborgskolan.

4. Ha
..�tighetsdämpande åtgärder i Borgcby. bl a avsmalningar av
Norra Västkustvägen där denna korsas av gång- och cykclstråk.
Dessa åtgärder arbetas in i den fördjupade översiktsplanen.

3. 12. Vatten, avlopp och sophante.

nog
Dag- och spillvattcnlcdningar samlas från Bjersund längs kusten

och förbi Löddesnäs. från Al fredshällsvägen och vägen från

Lund samt från Löddcsnäsvägen och Rutshorgskolan/Norra
Borgeby till Borgcby avloppsreningsverk vid Lödde å väster om
Borgeby. Hit når också från norr en dag- och spill vallenledning
längs Västervångsvägen.

Diskussioner har från kommunens sida fö11s om en samman

koppling av spill vattenledningar från Lomma öster om Bjärrcd
Befintlig dag- eller
spillvatten ledning

och 13orgcby. vidare norr om I3orgeby för att kopplas till
Borgcby reningsverk. En ny sådan ledning skulle fungera bra
för de föreslagna exploalcringsområdena. Även diskuterade
huvudvattenledningars läge passar med vald utbyggnadsord
ning. De nya ledningarna kan lämpligen samplaneras med östra
ringen.

e
Fig.

Pumpstation

44.

Dllg- och spillvlltle11

43
ning har diskuterats ett stycke öster om Bjärred och Borgeby.
Vattenledningar skall om möjligt samlokaliseras med nya vägar.
t<t(A

Strategiplanen 1996 - 98 anger som mål:

....

• Avloppssystemet i Bjärred skall saneras.
• Utbyggnad av ledningsnätet för framtida vattenförsörjning

påbörjas i samverkan med grannkommuner.
• Källsortering för minskade avfallsmängder skall fortsatt ges
hög prioritet och ytterligare medvetandegöras hos invånarna.

3.13. Energi, värme och telekomm u
nikationer
En ny energiplan beräknas bli antagen av kommunfullmäktige
under 1 999. Lomma Energi AB samt Lunds Energi AB och
Billeberga Kraft levererar energi till Bjärred och Borgeby.
En del av uppvärmningen i Bjärred sker via fjärrvärme. och
en utbyggnad av fjärrvärmenätet planeras. Utbyggnad av
l]ärrvärme har större prioritet i Bjärred än i Borgcby. Högsta
........

-�

prioritet för fjärrvärmeutbyggnad har dels området mellan

.:t.

.

Öresundsvägen i söder och Löddesnäs i norr samt området öster

A o {.
-'\�
�
'"'"_.:,,;

om Norra Västkustvägen i Bjärred . Andra prioritet har Löddes

.

näs samt området söder om Öresundsvägen och väster om Norra
Västkustvägen.

Bef huvudvanenlcdning
-- -

Utbyggnaden kräver en annan produktionskapacitct än den
som idag finns. Det har föreslagits att uppföra en ny fastbränsle

Diskuter3de nya lägen

eldad hetvattencentral i Bjärred på ca 4 MW vännc.
Försäljningen av Lomma Energi AB till Lunds Energi AB

45. Vattenledningsvatte11

Fi
g.

och den efierföljande revideringen av energiplanen har medfört
att behovet av en ny produktionsanläggning för fjärrvänne i den

består av sand i de övre lagren. Vid Ekehcm finns ett område

norra kommundelen åter aktualiserats. Beslut om lokalisering

med lera. men den övervägande delen består av sand, vilket bör

och påbörjande av detaljplanering för en ny produktionsanlägg

innebära all man även inom detta område kan lösa dagvattenfrå

ning bör ske så snart som möjligt, då det tillfälliga bygglovet för

gan lokalt.
Huvudledningarna för vattenledningar

följer

i

den provisoriska produktionsanläggningen vid Bjärehovskolan

princip

löper ut 2000-06-30. Omarbetningen av energiplanen och

parallellgator till de överordnade trafiklederna. En ny vattenled-

fortskridandet av Lunds Energi AB:s egen lokaliseringsutred-
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46. Tek11iskförsörjning enligt PLUS (från Översiktsplanen 1990)

8

1
I

44
ning förväntas kunna ge värdefulla bidrag till det fortsatta
utredn ingsarbetet.

Borgeby ligger främst på mark av grovmo. sand eller grus. I

1

Ekehem och kring Flädie skolan. däremot finns gyttjeler;, samt

Lunds Energi AB ser ett diskuterat läge för en produktion

glacial och postglacial fin- och grovlera

sanläggning på en "bebyggelseö" öster om Borgeby som
ekonomiskt omöjlig. I stället förordas en lokalisering vid väg
9 1 3 i höjd med där nuvarande bebyggelse slutar vid Lavendel
vägen, eller, alternativt, öster om Alfredshällsvägen, direkt
söder om Lundavägen. Som bränsle i en ny produktionsanläg
gning räknar Lunds Energi AB med någon form av biobränsle,

t ex briketter, pellets eller flis. En sådan anläggning, på 1 0
MW, kräver en markyta på 60 x 100 m och ett skyddsavstånd
till bostäder på 50 m. Lunds Energi AB undersöker även
möjligheterna att basera fjärrvärme på naturgas samt direktleve
ranser av naturgas till enskilda fastighetsägare.

Strategiplanen 1996-98 anger som mål:
*

Bostäder och verksamheter skall vid ny- och ombyggnad

anslutas till fjärrvärmenätet i de fall då anslutningsavgifien till
huvuddelen täcker bolagets kostnader för anslutningen.

•

Fjärrvärmenätet skall successivt byggas ut i den takt som

hänsyn till miljö och lönsamhet medger.
* Kommunen skall verka för all kommande exploateringsplaner
förutsätter uppvärmning med tjärrvärme.

3.14. Geologi och grundforhållan
den

I

3.15. Markägofdrhå l landen
Lomma kommun äger det s k Skift e I 0 norr om Borgeby och

I

en större fastighet öster om Borgeby idrottsområde. Dessutom
äger kommunen ett område nordost om Rutsborgskolan. Stora
delar av dessa områden är lämpliga för utbyggnad. Även

'

Borgeby idrottsområde och den södra delen av det öppna
området mellan Borgeby och Bjärred ägs av kommunen.
Marken mellan Borgeby och motorvägen. väster om Norra
Västkustvägen och nordost om samhället. ägs till stor del av

I

Malmöhus Läns Hushållningssällskap.
Wihlborgs äger två större områden norr resp väster o m
Borgeby. Förstnämnda område är delvis lämpat för utbyggnad.

I

Hanna och Ernst Nordlinds stiftelse äger Domedejla mosse.

Högsätcrområdct ägs av NCC. medan Skanska är fastig
hetsägare till ett större område söder om Carl Olssons väg, som
av landskapsskäl inte bör utbyggas. Resterande större. obe
byggda fastigheter ägs av enskilda.

3.16. Gällande planer
Så gott som hela tätorterna Bjärn:d och Borgcby är dctaljplanc

I

lagda. Vissa detalj planer är antagna men ännu inte genom
Marken i och kring Bjärred och Borgeby beslår i huvudsak av

förda. På andra håll förväntas detaljplan upprättas i en nära

sand. Lera finns öster om Bjärrcd. Utbyggnadsområdcna i

framtid. Jfr kartillustrationer nästa sida.
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BJÄRRED - BORGEBY maj 1 998
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Fig. 49. Detaljplanelagda område11 och samlad bebyggelse
1990 (från Översiktsplanen 1990)

Fig. 50. Detaljplaner i Bjärred-Borgeby maj 1998

På nästa sida visas en samlad bestämmelsekarta från Över

Kulturmiljövården: M:K 44 (tidigare K 75) Borgcby.

siktsplanen 1 990.

Beslut, redovisning: Riksantikvarieämbetet. beslut 1987-1 J-05.

3 . 1 7. Sammanställning av riksin

planen.

tressen

fritidsfrskct. som ingår i riksintresset för friluftsliv. Komplette

I en översiktsplan skall enligt PBL områden av riksintressen

främst med tanke på fritidslisket. Öresund är föreslaget.

Värdetexten enligt beslut 1 997-08- 1 8 . Området berörs inte av

rande område av riksintresse för friluftslivet har föreslagits.

enligt naturresurslagen särskilt anges. Vidare skall framgå, hur
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena.
Riksintresseområden framgår av kartor, som återfinns i
avsnitten om kulturlandskapet respektive naturmiljö: Riksint
ressena för kulturmiljö- och naturvården framgår av kartor på
sidorna 1 8 respektive 32. Riksintressen för yrkesfisket framgår
av karta på sidan 26. Länsstyrelsens objekt i fornminnesregi
stret framgår av karta på sidan 1 6 .
För överskådlighetens skull görs nedan e n sammanställning
av riksintressen, som berör Bjärred och Borgeby:

Yrkesfisket: M:Y

Friluftsliv - fritidsfiske: Beslut, redovisning: Saknas vad avser

6 Del av Lundåkra- och Lommabukterna.

Beslut, redovisning: 1988-04-1 1 , Fiskeristyrelsen (Fiskeriver
ket), PBL!NRL-underlag nr 34. Detta påverkas inte av utbygg
nad enligt den fördjupade översiktsplanen.

Naturvården: M:N J O a Kuststräckan, Häljarp.
Beslut, redovisning: Naturvårdsverket, beslut 1 989-02-07.
Området påverkas inte av utbyggnadsplaner.

Energiproduktion: Beslut, redovisning: Saknas. Närings- och
teknikutvecklingsverket (NUTEK) eller länsstyrelserna har inte
fattat något beslut om riksintresse. Länsstyrelsen har låtit SMHI
inventera potentialen för vindkraftsutnyltjande i länet med
kommunerna. Detta kan resultera i förslag till riksintresse i
framtiden.

Energidistribution: El: Stamledning > I 30 kV norr om Borge
by, öster om E6.
Gas: Naturgasledning öster om E6.
Beslut, redovisning: Vattenfall beslut 1 988-03-30. NUTEK
eller länsstyrelserna har inte fattat något beslut om riksintresse
för befintliga eller planerade naturgasledningar. NUTEK
arbetar på frågan om riksintressena för energidistribution och
detta kan för Skånes del leda till resultat under den närmaste
tiden. NUTEK redovisar kriterier för riksintressen i sin rapport
"Strategier och principer avseende riksintressefrågor inom
NUTEK:s ansvarsområde", december 1996.
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Vattenförsörjning: 1 . Bolmentunneln.

Beslut, redovisning: Naturvårdsverket eller länsstyrelserna har
inte fattat något beslut om riksintresse. Enligt Länsstyrelsens

Kommunikationer, järnväg: 8. Kävlinge - Malmö. (Utanf'Or
planområdet.)
Beslut, redovisning: Lommabanan ingår i det objekt som

mening är bl a Bolmenledningama dock att betrakta som

Banverket benämner "Godsstråket genom Skåne". Jämvägso

riksintresse. Länsstyrelsen i f d L-län har hemställt hos Natur

bjekten beskrivs i Banverkets '"Redovisning av områden av

vårdsverket om att bl a Bolmentunneln skall vara av riksintres

riksintressen för järnvägen", 1 9 95-02-2 1 .

se.

Kustzonen: Lomma berörs i delen väster om E6 av ett större

Kommunikationer, vägar: Vägverket har redovisat ett vägnät,

kustområde med geografiska bestämmelser enligt NRL 3 kap

där riksintressen kan komma att hävdas, vilket kommunerna har
beretts tillfli.lle att yttra sig över. E6 ingår i det vägnätet, vilket
är i överensstämmelse med den fördjupade översiktsplanen.

I

§ och 4 §. Längs kusten och Lödde å gäller strandskydd

enligt NVL 1 5 §.

I
I
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4. MIL JÖ-OCH RISKFAKTORER, ROBUSTHET

I

begränsas.

4 . 1 . Ekologisk hållbarhet

Utanför, men ändå nära. de egentliga tätorterna kan det vara
lämpligt att bygga små "bebyggelseöar" på lämpad terräng. O m

De fiir m i ljöpolitiken fyra övergripande målen som fastställdes

möjligt kan här odlingslotter och lantbruk kopplas t i l l bostäder

i propositionen 1 990/91 :90 är:

na. I möjl igaste mån utvecklas en symbios mellan boende och

•

an skydda människors hälsa,

•

att bevara den biologiska mångfalden.

•

att hushålla med uttaget av naturresurser så an de kan utnytt·

lantbruk, t ex genom lokal livsmede l s produktion.
På byggnadsnivå satsas på sunda och resurssnåla helst
lokalt

producerade.

byggnadsmaterial,

byggnadssän som

jas långsiktigt. och

minskar energiåtgång till uppvärmning etc. Källsorteringen av

- att skydda natur· och kulturlandskap.

avfall skall vara välutvecklad. Det måste finnas utrymmen och

·'översiktlig planering för en
hållbar utveckling - en informationsskrifl till kommunala
politiker " ( 1 996) fem aspekter av planering som ett miljöpoli

och valet av energisystem skall bidra t i l l energihushållningen.
minskar. Urvalet av växter kan göras så att insekter och fåglar

tiskt instrument:

kan hitta IOda och boplatser. Husets vatten- och avloppssystem

• Främj a en hållbar utveckling.

skall vara vattenbesparande.

anordningar som underlättar sopsonering. Husets utfonnning
Boverket formulerar i skriften

• Främja en hushållande bebyggelsestruktur.
• Slå vakt om tätorternas grönområden.

skapa ett behagligt mikroklimat. Nya områden bör ges en

• Bidra till all kretsloppsteknik införs.

växtlighet som förbättrar klimatet och livsbetingelserna för

• Skydda vallen som resurs.

framförallt faunan.

Det ekologiska plantänkandet kan innebära att ny bebyggelse

Jordbruket bör vara balanserat vad gäller naturgödselproduk

placeras på klimatmässigt lämpliga ställen och att platser med

tion /animalieproduktion och växtodling, och organiseras, så att

stort naturvärde och ekologiskt känsliga platser inte väljes.

det är förenligt med naturvårds- och rekrcationsintresscn.

Samtidigt är det önskvärt att undersöka möjligheterna att

Växtnäringsänmen och organiskt material skall återföras t i l l

uppföra bostäder på ett ekologiskt hållbart sätt i/int i l l från såväl

områden fö r livsmedelsproduktion. L i vsmedclsproduktioncn

natur- som kulturvärdesynpunkt intressanta områden. Våtmar

skall ske så nära konsumenten som möjligt.

ker är av speciellt stor betydelse för flora och fauna. men även

Inom all produktion skall användningen av farliga ämnen

för att hindra oönskade läckage av näringsämnen. och bör

minimeras. Produktion av vatten och energi skall ske så nära

därför visas extra stor hänsyn.

konsumenten som möj l igt.

På den överordnade strukturnivån i planområdet in nebär en

skogsbruk skall omhändertas i dammar. översilnings- eller

satsning på spårbunden kollektivtrafik och en koncentration av

våtmarker. Växtligheten från dessa kan l ex användas som

Dagvatten. ev spill vatten samt näringsläckagc från jord- och

ny bebyggelse till gång- och cykelavstånd från hållplatserna all

foder eller för produktion av biogas. Dammar kan även

en miljövänlig och resursefTektiv kollektivtrafik främjas och får

använda5 till fiskodling och fungera som näringsfållor och som

bättre konkurrensvillkor gentemot privatbilismen. Även en

bevattningsdammar

satsning på ett bekvämt och attraktivt cykel vägsystem inom

våtområden har försvunnit. Där så är terrängmässigt lämpligt.

området bidrar till en mer ekologisk trafik. På den överordnade

kan nya dammar till skapas.

för jordbruket.

Många dammar och

strukturnivån bör även de stora dragen inom landskaps· och
naturvården behandlas. En samlad plan för landskapsskydd och

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens femte kapitel har

rekreativ användning av landskapet är ett sätt att också skydda

hillills fa5lställts för kväveoxid. svaveloxid och bly. Se nästa

flora och fauna och förstärka naturens kretslopp. Grönområden

sida.

bör lokaliseras och utformas så. att de främjar djurs och växters
förslaget till handlingsplan för Agenda 2 1 i Lomma kommun

På tätortsnivån eftersträvas en relativt stor täthet, vilket
förbättrar lokalklimatet och minskar det lokala trafikarbetet.

omfattar bl a följande långsiktiga mål. av rele\'ans för över
siktsplaneringen:

Korta avstånd i kombination med goda gång- och cykelvägar
främjar gång- och cykellrafik framför biltrafik.

A

andra sidan

Energi:

bör b iltrafiksystemet vara så okomplicerat och lättorienterat

• Inom Lomma kommun skall utsläpp av koldioxid från fossila

som möjligt. Ett "nätverkssystem" i stället för ett system med

bränslen minska med 50 % från 1 99 1 till år 20 I 0.

stickgator och enklaver bidrar till kortare körvägar och dänned
till mindre resursåtgång och föroreningar. En koncentration av

• Strävan efter infrastrukturell samverkan avseende nätupp

byggnad och energiproduktion.

viktiga start- och målpunkter till lättillgängliga lägen, bl a kring

• Förnyelsebara energikällor som solenergi, värmepumpsener

hållplatserna, medför också en effektivisering av den lokala

gi, vindenergi samt bioenergi uppmuntras aktivt.

trafiken och mindre resursåtgång och utsläpp. Bebyggelsen bör
generellt placeras på klimatmässigt lämpliga ställen . Bebyggel

I
I

Växtligheten kan påverka mikroklimatet. så att energiåtgången

Nya hus bör utformas och placeras så att de bidrar till au

spridning.

1

Trafik:

sen bör planeras, så alt kompostering och annan återvinnnig av

* Lomma kommun skall verka för en successiv höjning av

avfall underlättas och så att dag- och spillvatten i största

kollektivtrafikens standard bl a genom att spårburen trafik

möjliga grad tas om hand inom området.

införs i kommunen.

Tomterna bör vara tillräckligt stora för all tillåta odling och

• A l l nyetablering av bensinstationer och miljöfarlig industri

förvaring, men bör inte vara för stora med tanke på mark

och befintliga sådana skall kommunen sträva efter att förlägga

hushållningen. Gatornas bredd bör av samma anledning

utom tätort.

I
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Kvävedioxid
3 § Följande värden för kvävedioxid i utomhusluft får inte överskridas efter den 3 1 december 2005.

Värden för skydd av människors hälsa i orter i hela landet med fler än 200 invånare och där avståndet mellan husen
vanligtvis inte överstiger 200 m:

Hedelvärdestid
l ti.mne

Värde
90 ug/m3

l dygn

60 Ug/m3

l år

4 0 ug/m3

Al'llnärkning

Värdet får inte överskridas
mer än l75 tiimlar per år
Värdet får inte överskridas
J11er än 7 dygn per år
aritmetiskt medelvärde

Värden för skydd av vegetation utanför orter som avses ovan.
Medelvärdes tid
l år

Värde
3 0 uq/mJ

AAmä.rlcninq
aritmetiskt medelvärde

Svaveldioxid
4 § Följande halter av svaveldioxid i utomhusluft får inte överskridas.

·

Värden för skydd av människors hälsa i orter i hela landet med fler än 200 invånare och där avståndet mellan husen
vanligtvis inte överstiger 200 m:

Medelvärdestid

Värde

l timne

200 uq/m3

.Anmärkning
Värdet får inte överskridas

1 dygn

100 ug/m3

V!lrdet får inte överskridas

1 vinterhalvår
(l/10-31/3)

50 ug/m3

1 år

50 ug/mJ

roer än 17 5 timnar per Ar
roer

lin 7 dygn per år
aritmetiskt
medelvärde
aritmetiskt medelvärde

Värden för skydd av ekosystem utanför orter som avses ovan:
Medelvärdestid
l vinterhalvår

(1/10-31/3)
'1
år

Värde
20 ug/m3
20 Ug/m3

AnrM.rlcning

aritmetiskt
medelvärde
aritmetiskt medelvärde

Bly
5 § Följande halter av bly i utomhusluft får inte överskridas.

Värden för skydd av människors hälsa och miljön i hela landet:

Medelvärdestid

l år

Värde
0 , 5 ug/mJ

Anmärkning
aritmetiskt medelvärde

Tab. 3. Miljökvalitetsnormer enligt SFS 1998:897for kväveoxid, svaveldioxid och kvävedioxid, Skall vara uppfyllda senast
2005-12-31.
Avfall,
•

återvinning:

Tillåtet brännbart material inom kommunen går till lokalt

värmekraftverk.

Utemiljö och vatten:

• Minimera halten växtnäringsmedel till åarna och havet.
Halten växtnäringsämnen som tillföres havet halveras till år
2005.

Naturmiljö:

• Minimera tillförseln av metaller och andra icke nedbrytbara

• Den biologiska mångfalden säkras genom uppföljning av

funnen i avloppsslam, bl a genom separering (slutet system ) av

naturvårdsplanen.
•

Lomma kommun följer uppmärksamt utvecklingen i regio

nen. Exempel kan vara exploateringsplaner eller aktiviteter som

avloppsvatten innehållande sådana ämnen.
• LOD -Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.
•

Regnvattensystem nyttjas för spolning av toaletter.

ger intressekonflikter i miljöhänseende.

•

Lommabukten skyddas mot negativ påverkan.

teknik används i lösningen av både stor- och småskaliga

Bygga, bo:

Lomma kommun skall aktivt arbeta för att ny miljöriktig

projekt.
•

Vid miljövinst skall småskaliga lösningar användas i första

* Från 1999 används inga material, som ej är miljödeklarerade

hand. Aktivt arbete för ytterligare naturfika miljöer.

och därmed ej godtagbara, i kommunal regi, avseende nypro

• Lokalt omhändertagande av park- och trädgårdsavfall.

duktion och renovering/reparation.

*

Ökad återvinning av asfalt.

I
I
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•

•

Ängsytor kompletterar konventionella gräsytor.
Hårdgjorda ytor. som idag hålles fria med kemiska bekämp

ningsmedel. konstrueras så att detta behov upphör.

ningar med tydliga magnetfält. Överhuvudtaget bör bebyggelse
inom l 00-125 m avstånd från sådan kraftledning undvikas.
Kraftledningar avger också ljud. som kan uppfattas som
störande.

Lantbruk - livsmedel:

•

Frilandsgrönsaker som odlas lokalt/inhemskt prioriteras på

Bjärred-Borgeby ligger inom den inre beredskapszonen till
Barsebäcksverket. Särskilda vamingssystem och insatsprogram

grund av miljökonsekvenser vid långa transporter.

gäller för området vid eventuella radioaktiva utsläpp.

4.2 Hälsa och säkerhet

riktlinjerna för skyddsavstånd i

I
I

Vid nyetablering av verksamheter i Bjärred-Borgeby bör

Begreppen hälsa och säkerhet kan rymma många olika faktorer.
Uppfattningen av vad som är t ex hot mot hälsan och vad som
är säkerhetsrisker och vid vilken nivå dessa hot och risker
uppträder är ofta mycket individuell. Sättet att hantera frågor
som rör hälsa och säkerhet är också mycket beroende av om
påverkan sker från internationell, regional eller lokal nivå.
Vanligtvis anses biltraftk ge konsekvenser som berör hälsa
och säkerhet. Luftfbroreningar, buller och trafikolyckor är
några exempel på risker i dessa sammanhang. Trafikbuller och
dess slörningseffekter är en fråga som ofla diskuteras. Buller
från biltrafik torde kunna antagas vara en av de mest uppmärk

sammade störningskällorna i villasamhällen av Bjärreds och

Borgebys typ. I samband med att trafikåtgärdsplanen för
Bjärred utarbetades har ett antal bullerberäkningar genomförts.
Vid en nyplanering tillämpas i enlighet med Naturvårdsver
kets rekommendationer följande riktvärden:
• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus.
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,
• 55 dB(A) ekvivalcntnivå utomhus (vid fasad).
*

70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Trafikbelastningarna i Bjärred-Borgeby innebär enligt trafikåt
gärdsplanens studier alt bullernivåerna för större delen av
galunälet ligger under 60 dBA.
För att en maximal ljudnivå utomhus på 55 dBA i bostads
områden inte skall överskridas. skall avståndet mellan bostads
bebyggelsc och större vägar (t ex vägen mol Lund) samt
järnvägar (t ex en ny pågalågsjärnväg) vara 50 m. om inga
bullerdämpande åtgärder vidtas. Även vibrationsproblemcn

"Bättre plats för arbete " vara

utgångspunkt fbr precisering av lämpligt skyddsavstånd. l

största möjliga omfattning bör arbetsplatser med obetydliga
risker integreras med bostadsbebyggelse. Arbetsplatser med
"små'' risker bör ha ett skyddsavstånd till bostäder på minst 5 0
m. Flera arbetsplatser kan h a "vissa.. risker, vilket innebär att
skyddsavståndet bör vara 200 m. Detta gäller för Kaniks
tegelbruk. Sådana arbetsplatser förläggs till särskilda verksam
hetsområden. bl a öster om Borgeby. För arbetsplatser som
kräver större skyddsavstånd än så är lokalisering till Bjärred
Borgeby mindre lämplig. Borgeby reningsverk bör ha ett
skyddsavstånd till nya bostäder på 500 m.
Räddningstjänsten i Lomma utgav 1994 en

Riskanalys för

Lomma kommun. I denna konstateras, att Bjärrcd och Borgcby
ligger inom 20 min insatstid för Räddningskåren. Allmänt sett

De största riskerna är:
- Brand i lägenhet i !lervåningshus: I Mellanvångcn och i
tillkommande bebyggelse i bl a Högsäter.
- Brand i affärslokal: Särskilt i Bjärreds centrum.
- Brand i skola eller daghem.
- Brand i äldrebostäder: Jonasgården.
- Trafikolyckor.
- Brand/explosion i bensinmack.
- Drunkningsolyckor/sjöräddning.
- Haveri i Barsebäcksverket.
- Olycka med farligt gods: E 6 och väg 9 1 3 .

4.3. Totalförsvaret
Försvarsmakten har inga anläggningar av riksintresse i eller

övrig bebyggelse bör avståndet till järnväg från säkerhetssyn

kring Bjärrcd-Borgeby.

punkt vara minst 1 5 - 25 m.

rumsort.

En fråga som kan bli aktuell i Bjärred är omlokalisering av

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) har under senare får

Bjärrcd-Borgeby är inte skydds

befintliga bensinstationer. Inte minst av bullerskäl är det viktigt

formulerat en ny, vidgad syn på total försvaret. Den tidigare

an bensinstationer placeras med stor hänsyn tagen till den

skiljelinjen mellan det militära och civila försvaret överbryggas

närmaste omgivningen. Avståndet till bostadsbebyggelse bör.

successivt och militära och civila uppgifter integreras. Det

"Bä/tre platsför arbete " från 1995, med

vidgade säkcrhctsbegreppet omfattar tre typer av försvar och

Motorvägen E6 är primär transportväg för farligt gods. Väg
9 1 3 från trafikplats Flädie vid E6 till vägskälet med Norra

åtgärder:
- Vid väpnat angrepp.
- Vid internationell instabilitet, internationella kriser och kon-

Västkustvägen är sekundär transportväg för farligt gods. Inga

flikter.

övriga vägar i Bjärred-Borgeby tillhör det särskilda vägnätet för

- Vid hot och risker i samhället.

transporter av farligt gods.
En risk som mer och mer börjar att uppmärksammas är

I

småhus och i stort sett saknar industri. lägre än i Lomma tätort_

från järnväg innebär att cll 50 m avstånd bör eftersträvas, även

hänsyn till tung nattrafik inte understiga 200 m.

I

är risknivåerna i Bjärred och Borgcby. som domineras av

om avstånd på ner till 25-30 m kan accepteras i vissa fall. För

enligt Boverkets skrift

I

Risken för militära angrepp av konventionellt slag har minskat

förekomsten av magnetfält kring kraftledningar. Strax norr om

i vår omvärld, medan nya hot. ofta av mycket komplex natur

den befintliga bebyggelsen i Borgeby finns ett kraftlednings

har identifierats. Ansträngningarna att förebygga och minska

stråk med en 400 kV- och en 1 3 0 kV-ledning. Magnetfält från

effekterna av kriser och konflikter i vår omvärld. liksom inre

kraftledningar kan utgöra en hälsorisk för människan. Magnet

hot mot vår säkerhet, ges därför en delvis ny inriktning och

fältens storlek beror på ledningens spänning, avståndet till

fördelning av ansvar. I bilden ingår inte enbart direkta militära

ledningen och väderförhållanden. I olika sammanhang uppma

och politiska hot utan också indirekta i form av skador på

nas till försiktighet tills säkra kunskaper kan erhållas. Bostäder,

samhällsviktig infrastruktur genom sabotage, haverier och

skolor och förskolor bör inte förläggas i närheten av kraftled-

naturkatastrofer, svåra olyckor, föroreningar i mark och vatten
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samt långsam nedbrytning av natur- och kultunniljö bl a genom
försurning och k l imatförändring.

Robusthetsfrågoma i Bjärred-Borgeby kan grupperas

på

följande huvudområden:

Som exempel på svåra påfrestningar för samhället nämner
regeringens proposition "Beredskap och svåra påfrestningar i

Viktiga samhällsfunktioner och -resurser (funktioner som

fred" följande:

påverkan stora delar av samhället och som måste fungera för att

- Massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige.

befolkningen i krissituation skall överleva på rimlig nivå):

- Svåra störningar i infrastrukturen (elförsörjning. transporter.

-

telekomminukationer, Radio och TV, vattenförsörjning, hälso

Närheten till Barsebäcksverket innebär en stor säkerhetsrisk.

och sjukvårdens el- och vattenförsörjning).

Lomma Energi skall svara för produktion och distribution av

Teknisk försörjning.

teknisk infrastruktur och service:

- Översvämningar och dammbrott.

fjärrvänne. Elförsörjningen är kopplad till Sydkrafts storskaliga

- Nedfall av radioaktiva ämnen.

nät. Störningar på detta får konsekvenser lokalt i Bjärred

- Terrorism.

Borgeby. En komplettering med lokala system. baserade p å
energiskog. vindkraft och biogas kan öka robustheten. Många

- Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen till sjöss

bostäder uppvärms individuellt. Detta innebär en god robust

- Allvarlig smitta.

- Störningar i samhällsviktiga datasystem.

het. som ökar om flera uppvärmningsmöjligheter finns i de

Det finns risker inbyggda i de storskaliga tekniska försö1j

enskilda bostäderna. Grundvattnets kvalitet har avgörande

ningssystemen (el, vatten, värme), där haverier kan ge mycket

betydelse för livsvillkoren. Vattentäkter bör inte ligga för nära

svåra konsekvenser. Genom att komplettera de storskaliga

väg för farligt gods. Risker i vattenförsörjning kan vara

systemen med lokala el- och värmesystem och vattentäkter kan

sabotage eller miljöskada vid borrbrunnar och lokala förore

lokalsamhället fungera även under svåra påfrestningar. Stör

n i ngar i grundvattnet. Utbyggda lokala vallentäkter ökar

ningar i livsmedelsförsörjningen, t ex p g a radioaktiva nedfall

robustheten. Det finns goda möjligheter att ta hand om dagvat

eller störningar i transportsystemet. kan motverkas genom ökad

ten lokalt, och att etablera lokala reningsanläggningar. t ex

lokal produktion av livsmedel.
Konsekvenser av översvämningar, stormjloder och skred
kan l indras genom att undvika olämpligt placerad bebyggel

rotzonsystem.
-

Transporter,

transportanläggningar:

Det välförgrenadc

vägnätet i området innebär robusthet vid störningar på vägar.

se eller olämpliga fysiska ingrepp i terräng och vegetation kring

Vägen från Lund samt Västanvägen inbjuder till höga ha�tighe

vattendrag och genom invalln ingar och andra skyddsåtgärder.

ter och innebär därmed betydande olycksrisker. Lommabanans

Ett ökat lokalt engagemang bland invånarna vad gäller

möjlighet till hållbar persontrafik utnylljas inte idag. men

service och närmiljöns förvaltning samt lokal produklion av t

pågatågstrafik planeras. På järnvägen transporteras farligt gods

ex el, värme, vatten och livsmedel höjder den sociala kompe

vilket innebär en betydande riskfaktor, som i någon mån även

tensen på basplanet. Bebyggelsens gruppering och utformning

berör Bjärred-Borgeby. A l lmänt bör strävas efter en minskad

påverkar de sociala nätverken och därmed lokalsamhällets

hantering av och transport av farliga ämnen.

robusthet. En funktionell och estetiskt tilltalande bebyggelsemi

- livsmedelsförsörjning: Den rika jordbruksbygden i Lomma

ljö stärker befolkningens känsla av samhörighet och gemensamt

kommun och det måttliga invånartalet ger goda möjligheter till

ansvar för miljön.

lokal försörjning med baslivsmedel.

Å andra sidan bör åkerjord

inom kranskommunerna kring Malmö kopplas till Malmös

4.4. Robusthetsfrågor
E t t övergripande m å l i samhällsplaneringen ä r att skapa goda
och säkra miljöer för alla medborgare. Samhället bör vara
robust. dvs motståndskraftigt mot yttre och inre påfrestningar.
För att samhället skall bli uthålligt och m i ndre sårbart mot yure
störningar och hot eller mot olycksrisker, ställs stora krav på
hur dess olika funktioner samspelar med den omgivande
naturen. hur samhället är organiserat samt hur dess olika
försörjningssystem fungerar. Det finns tre aspekter av robus
thet:
- Ekologisk robusthet, som innebär varsam användning av
naturresurser, och att ekologiska kretslopp inte rubbas. Hus
hållning med och omsorg om den framtida miljön, ett välfunge
rande samspel mellan den byggda miljön och den omgivande
naturen.
- Social robusthet, som innefattar allt i från relationer mellan
individer till kollektiva regelsystem för hur ansvarsfördelning
inom olika områden skall organiseras på olika nivåer. Demo
kratisk delaktighet i beslut som direkt eller indirekt berör oss
som individer och kollektiv. I fysisk planering har dels själva
planeringsprocessen, dels gruppering av bostäder, samhäl lsser
vice m m betydelse för den sociala robustheten.
- Teknisk robusthet är avhängig av den teknologi som utvecklas
för ett långsiktigt hållbart samspel mellan samhälle och natur
och för kvaliteten på nödvändig infrastruktur. Lokalt fungeran
de system fur teknisk försörjning kombinerade med storskaliga
ger ökad robusthet för såväl lokal- som storsamhället.

livsmedelsförsörjning. Invid Borgeby och på andra håll i norra
finns möjlighet all bygga mindre "bebyggelseöar"'. som direkt
kopplas till lokal livsmedelsförsörjning. dels till lokala lant
bruk. dels genom de boendes egna odlingar.
- Vård och omsorg: I Bjärred finns vårdcentral och apotek.
vilket är en fördel ur service- och robusthetssynpunkt.

Fysisk struktur (egenskaper hos den fysiska strukturen

som

påverkar samhällets robusthet):
- Bebyggelsestruklur: Den jämförelsevis koncentrerade och
kompakta bebyggelsen ger korta avstånd och effektiv lednings
dragning. Möjligheten att nå mål till fots och med cykel är
goda men cykelvägnätet inom tätorterna och deras omgivning
är ofullständigt. Samtidigt är til lgängligheten med b i l god.
vilket indirekt och relativt försvagar kollektivtrafikens villkor.
En robust planering innebär. alt största möjliga del av bebyg
gelsen ligger inom bekvämt gång-/cykelavstånd från kollektiv
trafik. Detta gäller såväl arbetsplatser som bostäder.
- Grönstruklur och naturmiljö: Att värna om grönstruktur och
naturmiljö är viktigt för såväl livskvaliteten och dänned det
lokala engagemanget, som för flora och fauna. Bostadsnära
grönytor kan dessutom fungera som reservområde för odling i
krissituationer.
- Kulturmiljö: Kulturmiljön har, liksom naturmiljön, stor
betydelse för invånarnas hemkänsla, identitet och trivsel, och
därmed också för deras engagemang i lokala planeringsfrågor.

Viktiga samhällsresurser (egenskaper inom olika delar av
samhällslivet som kan bidra till robusthet):

I
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Säringslivsstn1ktur: En stor del av invånarna arbetar på annan

Denna robusthet minskar om utbyggnaden blir fiir snabb och

ort. Det är önskvärt med fler arbetsplatser lokalt och med bättre

omfattande. Grupperingen av bebyggelsen i grannskapsenheter

överensstämmelse mellan antal bostäder och antal arbetsplatser.

Denna robusthet minskar, om utbyggnaden blir för snabb och

En sådan balans behöver dock inte innebära att in· och utpend

och liknande har stor betydelse i sammanhanget. Särskilt vid

ling i området minskar i motsvarande grad.

utbyggnaden av Borgeby bör dessa frågor uppmärksammas.

· Sociala och kulturella förhållanden: Den sociala robustheten
är avgörande rur att ett samhälle fungerar även under svåra

Mark och byggnader (sådana förhållanden som påverkar

påfrestningar. Den snabba utbyggnaden i Bjärred har rursvårat

samhällets robusthet och som utgår från den lokala miljön):

utvecklandet av en god "vi-känsla" i samhället som helhet, och

1 Bjärred och Borgeby finns inga större risker fiir skred eller

ett gott lokalt engagement. En sådan "vi-känsla" präglar snarare

ras, men den framtida planeringen bör i hög grad bygga på en

delområden som Löddesnäs och Alfredshäll samt Borgeby.

analyser och ställningstaganden till geotekniska förhållanden.

J
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5. PLAN
5 . 1 . Huvudstruktur: Utbyggnads
principer och tätortsavgränsning

S;'idana bebyggelseområden - tlltalt -1-5 ha kan rymma s;h:ti

bostäder som verksamheter. I beriikningscxcmpkl antas att d.:t

l'\kd utgångspunkt i lm1dskapsanalysen kan det konstalt:ras. att
utb) ggnadsmöjligheterna

i

Bjärred

och

13orgch:

utöver

I lögsälernmrådct är begränsade. om landskapets miljövärden
inte skall påverkas ncgalht.
Bjärred har idag ganska tydliga avgränsningar mot det öppna
hmdskapel. vilka i princip inte hör överskridas. I norr och mot
Borgcby bör den nuvarm1dc tätortsavgränsningen längs väg 9 1 3
- Västanvägen behållas. I söder bör Carl Olssons väg långsik
tigt utgöra tälortsavgränsn ing. Öster om Alfredshällsvägcn. vid
utbyggnad av ca 12.5 ha brutto. varav ca 3.3 ha i Ekehem och

9.2 ha kring Flädie skola och söder härom. Vid utbyggnad av

dessa områden förskjuts tätortsgränsen österut till markväg.:n
från Flädie skola. Detta bör långsiktigt utgöra bebyggelsegräns
österut. Av den totala utbyggnadsytan (tomtmark) på 1 2.5 ha.
uppskattas i ett här använt beräkningsexempel I , 7 ha bli använt
till verksan1heter och I 0,8 ha till bostäder. Med en bebyggelse
täthet på i genomsnitt 1 5 lgh/ha (motsvarande tomter på 600-

700 m') kan här byggas ca 1 6 0 bostäder.
Därtill kommer enstaka förtätningstomter inom samhället
Bj ärred, bl a vid Lundavägen (Flädiegården), västra delen av
Mellanvången och Folkungavägen. Förtätningsmöjligheterna

I

inom dessa områden byggs totalt ca 50 bostäder.
Totalt

omfattar

planen

således

utbyg.g.nadsmöjl ighctcr

i

Bjärred-Borg.eby. utöver Högsätcr. på drygt 500 bostader
inklusiv.: förtätning med 50 bostäder. Härtill kommer bygg.möj

Ekehem och Flädie skola finns däremot möjlighet till en

I

finns del dock. som o\·an nämnb. p å Ungrc sikt möjlighet att
utbygga ' issa "bebyggelseöar" i lands1'apd öster om Borgehy.

omfattar 50 lgh.
Totalt kan uthyggnadsmöjligheterna i

Bjärred utöver

nuvarande bostadsbyggnadsprogram (Högsäter) . och inklusive
förtätning uppskattas till ca 2 1 0 lgh och 2 ha verksamhetsyta.
Borgeby har större uthyggnadsmöjligheter. Den samman
hängande orten hör i öster på sikt avgränsas av en linje vid den
nord-sydliga markvägen öster om samhället. Här bör den östra
förbi fartsvägen också byggas. I nordväst bör samhället avgrän
sas av en linj e ctl stycke väster om Auguslenborg och Ruts
borgskolan. där ett mer vegetationsrikt landskap övergår i ett
öppnare slättlandskap. Mellan 13orgeby och 13järred bör ingen
.:xploatering ske. Utanför det sammanhängande samhället kan
dock vissa "bebyggelseöar" uppföras i del öppna slättlandska
pet öster om hyn.

ligheter i

bebyggclscöarna. Inklusive dess;1 ncb l lögsillcr

omfattar planen 760 lgh.

Häreller får Bjärred-13orgeby i princip ;mses \ ara fullt utbyggt.

och en vidare utbyggnad i norra kommundelen hör främst
hänvisas ti Il Flädic.

5.2. Trafik
Kollektivtrafik - allmänt
Kollektivtrafiken förbättras i tre sti;:g:

1 . Bättre framkomlighet för bussar i befintliga linj.::r.
2. Bussanslutning till pågatåg i Flädie.
3. Möjlighet till spårbunden kollektivtrafik Hotterup - Liiddc
köpinge - Bjärred - Lomma - Malmö (samt 13järred - Lund).
Under överskådl ig tid kommer kollektivtrafiken all baseras p å
busstrafik. och del är iiversiktsplanens avsikt att främja busslra
liken genom trafikplanering och val av uthyggnadsområden .
Busslinjerna föreslås t v vara i princip oförändrade. Linje D 4

föreslås följa Västkustväg.en genom Bjärred och Borgchy.

Genom Borgeby miljöprioriteras Västkustvägen på t:tl säll som
begränsar genomfartstrafiken men underlättar för husstrafiken.
När Lommabanan öppnas för pågatågstrafik föreslås husstrafi
ken samordnad med pågatågstrafikcn i Flädie.
För alternativet buss till pågatågshållplalser på Lommaha
nan ( Flädie eller Lomma) talar att lösningen blir betydligt
billigare. alt gångavståndet till hussen genomsnittligt blir
kortare än till spårväg/pågatåg i Bjärred-Borgeby. och all d<.:t i
rlädie även kommer tågförbindelser norrut (Kävlinge - Lands
krona - Helsingborg). Mol alternativet talar all byten buss-låg
kan upplevas som en olägenhet och att den totala restiden inkl

Öster om Norra Västkustvägen. fram till den östra vägen.

byte blir längri;:. Den kollektiva reseandclen torde bli lägre än

kml en utbyggnad ske, anpas:;ad till de befintliga vegetationsri

om spårbunden trafik utan byten hö�jar redan i Bjärred-Borge

dåerna och den rätvinkliga ägostrukturen. I området ner till

by. För många resenärer till Malmö torde di;:t vara mer allraktivt

idrottsområdet kan totalt ca 1 5 ha mark brutto utbyggas. I här

med buss hela vägen än med byte till pågatåg. även om restiden

använt beräkningsexempel uppskattas ca 1 1 ha använt till

skulle bli längre. Därmed skulle något av underlaget för

bostäder och 3 ha till verksamheter ( främst området närmast

pågatågstraliken på Lommabanan försvinna. Buss till påga1{
1g

östra vägen). Med en behyggelselälhet på i genomsnitt 1 5

i Flädie är en otillräcklig lösning på sikt, enligt SkånetralikL:n.

lgh/ha kan här byggas ca 1 70 bostäder.

men trots detta talar myckel för att koordinera tåg- och

Väster om Norra Västkustvägen begränsas utbyggnads

husstider i Flädie. och utvärdera hur denna lösning fungerar.

möjligheterna av naturområden och fornminnen, men uppgår

Del linm en risk all p<'tgatågstraliken mol Kiivlinge upphör om

lill uppskallningsvis lite över 9 ha. främst norr om Rulsborg

spårtralik anläggs till Bjärred - LöddcköpingL:.

skolan. I beräkningsexemplc.:t ovan antas ca 8 ha mark använda
till bostäder och 1 ha till verksamheter. l'vlcd en behyggels.:tät
hcl på i genomsnitt 1 5 lgh/ha rymmer området ca 1 1 0 bostäder.
Med fler radhus och kedjd1us. samt enstaka cll mindn:: inslag
av lägre Jlerbostadshus kan området bedömas rymma ca 1 5 0
bostäder. Planen utgår från en utbyggnad med 1 3 0 bostäder.
Totalt omfattar de

föreslagna

utbyggnadsområdena

i

Borgeby således 300 bostäder. Utöver ovanstående områden

Planen är utformad för alt passa till såväl husslraliJ.. som sp{tr
huren kolleklivtralik. Planen visar ett reservat !lir spårhuren
lralik. och utbyggnadsområdena Wggs i sliirsta möjliga om1;1t1ning nära di:tla r.:serval. Oavsett om och när en sp<'trbumkn
kollektivlralik kan komma till stånd måste dock kollektivtrnli
ken ha en god standard. Kommunen arbetar tillsammans med
liinstrafiken med alt finna {1tgiirder för all framja kollckti vtrali
ken. Kollckli vtraliken måste ses i ett regionalt sammanhang.
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D.:n fördjupadc ii\ crsiktsplancn utlovar sålcdcs i11gc11
spårtralil- i l3järrcd-13nrg.:lly mi:n rcdoYisar ctt markreservat
som gcr möjlighet till spårtralik i t'ramtiJcn. Dessutom n:dnvi
sas cll markn:s.:rnll för en c,· spårriirbindclsc till Lund.
Del redovisade spårrcscn alet är tilnkl for sådan trali!.. sum
intc krä\\. T särsh.ilJa huller- clli:r säkcrhdsåtgärdcr och d;inncd
blir barriUrskapandc. Spårri:scrvatcls bredd iir 2ll ni.
Vid lokaliseringen aY sp;irrcscrvatet för.:slå� all n.:stids- och
s(ikcrhctsaspcktcr ges högrc priorild. än korta gcnomsnillsav
sti'uukl till hållplatserna. Dcn i fiirutsättningsa\ snillcl niimndn
spårstudic.:ns förslag all l<,la o.:n spårviig följa Norra Vastkustvfi
gcn g.::110111 Bjärri:d frång;is J[irfi.ir. Dc.:t förcshis att spårro.:scrva-

Bj;lrn.:d-Borgcby m<hlc intcgreras efl\:1-ti' t i dct framtida
(i\ crnrdnadc kollel-ti"<I trali!..systcmct i iircs1111dsrcg1oncn.
' i li-cl l-1H11111cr att ha sp,irtrali!.. som grnndslllllllllC'.

Spårrcservat
lkslut 11m c,· spårburcn 1-olkktivtratil- i Bjärrcd och Borgcby
"-•111 inte !allas idag . .\ven om dct idag i hög grad iir Il\ isst. om
och i så fall när B.1ärred-Borgcb) kommer att lii sp;irhundcn
tralik. och 1 så fall i vilk.:n form. skall markn:scrvat for spårtra
lii- rcdovisas. Dctta g.:r handlingsfrihct och möjligh..:t till
framtida spårtrali!.. .
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tet följer Alfredshällsvägen, väg 9 1 3, Västanvägen (östra sidan)
och den planerade västra vägen förbi Borgeby - i huvudsak

den är en Rirutsättning för utbyggnad i östra Borgeby. Utbygg
nadsmöjlighetema är större i östra Borgeby än i västra. Från

vid Alfredshäll. Mellanvången/Bjärreds centrum, Löddesnäs

den befintliga orten Borgeby blir det lättare an nå en österled än
en västerled. Den östra vägen kan i högre grad än den Västra

vägen och Rutsborg/Augustenborg. Det längsta avståndet inom

vägen fungera som en ringväg kring både Bjärred och Borgeby.

de utbyggda orterna Bjärred och Borgeby till hållplats blir då
1 . 5 km jämrurt med 1.25 km i det tidigare alternativet. En

Behovet av en sådan förbifart är dock begränsat. då de flesta
trafikanter har start eller mål i Bjärred eller Borgeby. B l a

enligt en av alternativen i spårstudien 1 997. Hållplatser föreslås

viktigare skillnad är an en betydligt större del av den utbyggda

invånare i Alfredshäll har uttalat önskemål om an det inte byggs

orterna ligger inom 0.5 km resp

en sammanhängande ringväg östra vägen - Alfredshällsvägen.

I

km avstånd från hållplats i

det tidigare alternativet än enligt reviderat förslag. I det

då en sådan skulle locka trafik mot Lomma an gå via Väst

reviderade förslaget ligger bl a Högsäter, Bjärreds Saltsjöbad.

kustvägen i stället för via motorvägen.

I

km

Den västra vägen skall i första hand anläggas fbr att klara

från närmaste hållplats. Ändå kan avstånden betraktas som

det trafikbehov som uppkommer till följd av ny bostadsbebyg

Bj ersund och den östligaste delen av Borgeby längre än

någorlunda rimliga. Avgörande är an hållplatserna för de flesta

gelse i nordvästra Borgeby (Augustenborg). Den kan också

bjärreds- och borgebybor betraktas som liggande inom rimligt

ersätta Tegelbruksvägen - Västervångsvägen som förbi fartsväg

gång- eller cykelavstånd, då det är mindre lämpligt om kollek

för trafiken mellan Löddesnäs och trafikplats Borgeby. Ställ

tivresande inom en begränsad region baseras på att man kör bil

ningstagande till om västra vägen skall ersätta Västervångsvä

till hållplatsen.

gen - Tegelbruksvägen kommer inte att tas i denna fördjupade

Spårreservatets sträckning norr och söder om Bjärred

översiktsplan. Planen som sådan medger båda möjl igheterna.

Borgeby är ännu inte färdigutredd. I norr är huvudalternativen

Eftersom Västervångsvägen - Tegelbruksvägen åtminstone p å

mot centrala Löddeköpinge eller väster om Löddeköp-in

kort sikt kommer att användas

ge/längs motorvägen. I söder är huvudalternativen via Habo

kommunen t a initiativ t i l l att överta huvudmannaskapel för

Ljung eller via Önnerup - Lommabanan (spårväg). Spårreserva

som

förbifartsväg.

bör

dessa vägar.

tets fortsättning i norr och söder berör inte i egentlig mening
planeringen av orten Bjärred-Borgeby, och hänvisas till ett

Det finns ett tydligt behov av såväl östra som västra vägen. och

senare planbeslut, i den kommuntäckande översiktsplanen. Om

båda tas med i den fOrdjupade översiktsplanen. Den fördjupade

spårreservat längs Västervångsvägen i norr och förbi Habo

översiktsplanen är en llirutsättn ing för båda, men påverkas inte

Ljung i söder prioriteras, kan det bli aktuellt att i en fdrsta fas

av vägarnas inbördes utbyggnadsordning. Denna påverkar

utforma dessa som bussgator.

däremot plangenomförandet. etappindelningen. Planlednings

En eventuell spårväg mot Lund föreslås fblja väg 9 1 3 . En

gruppen fattade 1 998-1 0-07 beslutet att den östra vägen i första

möjlighet kan vara an låta en spårväg längs väg 9 1 3 kopplas på

hand skall byggas. Detta innebär ett ställningstagande för

Lommabanan i riktning mot Malmö. Om en sådan lösning

planbercdskap Rir utbyggnad i östra Borgeby. Det innebär

genomförs bortfaller spårreservatet längs Alfredshällsvägen och

också att Västcrvångsviigen - Tegclbruksvägen bör hållas öppen

en hållplats vid Alfredshäll.
spårreservat.

I planet fa�thålles dock sistnämnda

för genomfartstrafik tills västra vägen i ett senare skede
utbyggs. Västra vägen byggs, när utbyggnad i nordvästra delen
av Borgeby sker. En alternativ möjlighet är all utbygga Väster

Pri nci pen att i n led n i ngsv is utforma ett spårreservat som
bussgata, där busslinjen senare kan ersättas av spårburen
trafik, är inte aktu ell i Bjärred och Borgeby, eftersom

spårrcservatet här till stor del följer befintliga eller planerade

vångsvägen - Tegelbruksvägen till genomfartstrafik även p å
längre sikt, och låta västra vägen förbi Augustenborg enbart
fungera som lokalgata. Den fördjupade översiktsplanen medger
båda möjligheterna. Beslut kommer att fattas i ett senare skede.

större gator. som också kan rymma busstrafiken. Linje 1 34
föreslås l v följa Västkustvägen centralt genom de båda
samhällena i stället för att följa spårreservatet i samhällenas
utkant. Linje 137 följer väg 9 1 3

-

Västanvägen. delvis parallellt

med spårreservalet. Del finns här ingen större anledning alt
bygga en separat bussgala parallellt med vägen. En ev framtida
spårväg mol Lund kommer i huvudsak au följ a väg 9 1 3 - väg
1 6, och här kan bussen även i fortsättningen samsas med

biltraliken.

Vägtrafik - allmänt
Diskussionen kring vägfrågor har främst handlat om hur
trafiken från Bj ärred norrut skall ledas. Bör en väg fbrbi
Borgeby i första hand byggas väster eller öster om samhället?
Behövs både västra och östra vägen? Skall genomfart på Norra
Västkustvägen genom Borgeby vara möjlig tills en väg förbi
Borgeby byggts? 1 hur hög grad bör hastighetsdämpande
åtgärder införas på större vägar? Hur leds trafiken söderut?
Även andra frågor berörs.

Ny väg förbi Borgeby
De östra och västra vägarna fyller delvis olika behov.
Det som främst talar för att bygga

östra vägen först är att

Fig. 55. Trafikfördelning med östra vligen, dagens trafikllivå
(Fordoflldygn). Trafikberäkning 1999.
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Fig. 56. Framtida trafik med östra och västra vägen (fordon
per dygn). Trafikberäkning 1999.

Fig. 57. Framtida trafik, om östra vägen knyts till väg 913 vid
Flädie skola (fordon per dygn). Trafikberäkning 1999.

En kompletterande trafikberäkning 1999 når fram till

5 600 fordon. Trafiken på Norra Västkustvägen genom Borgeby

följande sifTror om trafiken genom och förbi Borgeby efter
utbyggnad enligt planen:

minskar något, till I 600 fordon I dygn på den norra delen och

2 000 fordon I dygn på den södra delen. Österleden får 2 600 -

2 800 bilar. men endast
Ar 1 996 var trafikmängden per dygn på Norra Västkustvägen

västra vägen får

I

400

-

I

300 fordon förbi Otto Pers gård och

I 500 bilar.

genom Borgeby 3 300 fordon (3 850 söder om LBTK-hallen)

Det är tydligt, att med full utbyggnad av såväl vägnät som

och 970 längs Västervångsvägen - Tegelbruksvägen. Trafiken

bebyggelse enligt planen. blir trafiken på Norra Västkustvägen

fdrbi Bjärreds centrum var 6 1 5 0 fordon och på gamla Lunda

genom Borgeby nästan halverad jämfört med I 996. och den

vägen norr om Flädie skola 2 820 fordon.

östra vägen kommer an få nästan dubbelt så mycket trafik som

Om enbart östra vägen byggs. kommer denna. med nuvaran
de bebyggelse i Bjärred och Borgeby att fä I 800

-

I

900 fordon

per dygn. medan trafiken på Norra Västkustvägen genom
Borgeby minskar till I 500 fordon per dygn på norra delen och

den västra vägen. Trafiken förbi Bjärreds centrum minskar
något jämfört med 1 996, medan trafiken på gamla Lundavägen
norr om Flädie skola ökar med 60 %.

Trafikberäkningarna visar således, att behovet av östra

2 000 fordon per dygn på södra delen. Längs Västervångsvägen

vägen vid full utbyggnad enligt planen är större än behovet av

- Tegelbruksvägen kör

västra vägen, och att förbindelsevägen från östra vägen till väg

I

000 fordon per dygn, medan trafiken

förbi Bjärreds centrum och på Lundavägen blir oförändrad.
Om såväl västra som östra vägen byggs, och Bjärred och

9 1 3 I gamla Lundavägen innebär en ytterligare trafikminskning

på norra Västkustvägen genom Borgeby och framför allt på

Borgeby utbyggs enligt förslaget till fördjupad översiktsplan

östra vägen förbi Otto Pers gård. Beräkningarna visar också. att

från december 1 998 sker en liten ökning av trafiken på Norra

en betydande del av trafiken p å östra vägen alstras av

Västkustvägen genom Borgeby, till I 800 bilar på norra delen

utbyggnaden

och 2 200 bilar på södra delen. Östra vägen får 2 300 - 2 500

utbyggnaden i en inledningsfas skulle koncentreras till nord

bilar och västra vägen I 400

-

I 500 bilar. Trafiken förbi

Bjärreds centrum blir 6 800 fordon/dygn, och på Lundavägen
norr om Flädie skola 3 300 fordon/dygn .

i

östra

Borgeby

och

östra

Bjärred.

Om

västra Borgeby. skulle västra och östra vägen få ungefär lika

mycket trafik.

Vid en sammanvägd bedömning har kommunen funnit att

Om därtill en förbindelseväg byggs från östra vägen till

den östra vägen skall byggas först och utgöra förbifartsväg vid

korsningen väg 9 1 3 I Lundavägen. får den nya vägen I 500

Borgeby. Utbyggnadsordningen kring Borgeby får anpassas till

I 200 bilar mer än om förbindelsevägen inte

trafikbehov som uppkommer till följd av ny bostadsbebyggelse

bilar per dygn och Lundavägen norr om Flädie skola får 4 500
bilar per dygn, dvs

byggs. Trafiken förbi Bjärreds centrum minskar med I 200. till

detta. Den västra vägen anläggs i första hand för att klara det
i nordvästra Borgeby (Augustenborg).
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Den östra vägens sträckning
Planeringen av den östra vägen påskyndas nu. Den östra vägen
böjer av från Norra Västkustvägen ca 200 m söder om motor
vägskorsningen i norr. Vägen gör en båge nordost om fastighe
ten 1 5 :67. Härifrån går vägen parallellt med den befintliga
nord-sydliga markvägen, strax öster om denna. I söder ansluter
östra vägen till väg 9 1 3 vid Norra Västkustvägen, norr om
centrala Bjärred. Denna sträckning gör östra vägen attraktiv för
trafik mellan centrala Bjärred och Norra Västkustvägen norr om
Borgeby. Vägen föreslås gå mellan LBTK-hallen och Otto Pers
gård, för att det öppna området mellan vägen och väg 9 I 3 norr
om Mellanvången inte skall bli för smalt. Det finns möjlighet
att på sikt bygga en anslutningsväg mot korsningen Lundavä
gen/väg 9 I 3 .
Rutsborgsvägen blir e n av infarterna från den östra vägen
till Borgeby. En ny öst-västlig gala anläggs omedelbart norr om
Rutsborgskolan som tillfartsväg till norra delen av Borgeby.
Den östra vägen skall inte betraktas som en regional
genomfartsväg, utan som en väg som betjänar de östra ut
byggnadsområdena i Borgeby, samtidigt som den är öppen för
genomfartstrafik. Detta innebär att ett relativt kort avstånd
mellan vägkorsningar bör accepteras på den östra vägen.
Utöver nämnda tvärvägar och infartsvägar tillkommer också
vissa till fartsvägar till mindre bostadsgrupper. Detta innebär ett
avstånd på ca 200 m mellan korsningarna (liksom vid Alfreds
hällsvägen). Hastigheten bör begränsas till 70 km/tim, med
hastighetsbegränsande åtgärder vid vissa vägkorsningar. Den
östra vägen bör ges en ti lltalande utformning med alleplante
ring, och den befintliga markvägen kan utnyttjas för cykellralik
och i viss mån för tillfart till fastigheter. Den östra vägen bör
således ges en annorlunda utformning än Alfredshällsvägen och
Västanvägen, så att dess barriärverkan blir mindre och så att
den inte inbjuder till för höga hastigheter.

Den västra vägens sträckning

huruvida hastighetsdämpande åtgärder bör vidtagas. Tungt
vägande skäl förefaller tala för att N Västkustvägen, liksom den
föreslagna öst-västliga vägen genom Borgeby, skall vara öppen
för genomfart även efter att östra vägen byggts, och att hasti g 

hetsdämpande åtgärder skall vidtagas. När östra vägen är

byggd, torde genomfartsproblemet m inska. och gatan fä en m e r
lokal karaktär. Gatan måste dock utformas så att busstrafiken
(som tills vidare torde bibehållas längs vägen) inte försvåras
och så att den visuella miljön anpassas till byns karaktär. Då
bortfaller i huvudsak det trafikala skälet att stänga av gatan.
Innan västra vägen byggs är det av vikt för miljön längs N Väst
kustvägen i Borgeby, att även Västervångsvägen - Tegelbruks
vägen är öppen för genomfartstrafik.
Såväl Norra Västkustvägen som den angivna öst-västliga vägen
genom Borgeby skall utformas på ett sådant sätt att de endast är

intressanta för den lokala trafiken i Borgeby.

Miljöprioritering av större vägar
Fler synpunkter och tyngre skäl talar för än mot fartdämpande
åtgärder. Sådana åtgärder bör dock utformas, så att busstrafik
och utryckningstralik inte försvåras. N Västkustvägen genom
Borgeby föreslås i sin helhet fä hastighetsdämpande utform

ning, anpassad för 30 km/tim. medan övriga genomfartsvägar
(Västanvägen. N Västkustvägen genom Bjärred, Lundavägen.

Alfredshällsvägcn och Carl Olssons väg) bör ges punktvis
hastighetsdämpande åtgärder (30 km/tim) vid övergångsställen
och plankorsande cykelvägar. Bashastigheten bör vara 70
km/lim på östra vägen och 50 km/tim på västra vägen och inom
orterna överhuvudtaget. Punktvi s kan fartbegränsande åtgärder
och hastighetsbegränsning till 3 0 km/tim sättas in. De fartbeg
ränsande åtgärderna bör inte utformas som gupp. utan genom
körbanans beskaffenhet, avsmalningar. sidoförskjutningar etc,
och gestaltas på etl tilltalande sätt, t ex med inslag av vegeta
tion. Allmänt bör stor vikt läggas vid en estetiskt tilltalande
gestaltning av vägarna.
Invid N Västkustvägen linns en gång- och cykcltunncl

Från Löddesnäs mot Löddeköpingehållet finns idag en vägför

under väg 9 1 3 . Den föreslagna korsningen mellan väg 9 1 3 och

bindelse via Västervångsvägen - Tegclbruksvägen. Vägen ingår

den föreslagna gång-/cykelvägen från Ekehcm/Lavendelvägcn

inte i del allmänna vägnätet.. och är ganska smal. men är öppen

bör göras planskild. liksom samma gång-/cykelvägskorsning

för allmän trafik. På sikt torde del finnas behov av en bättre

med östra vägen invid LBTK-hallen. Där östra vägen ansluter

vägförbindelse från Löddesnäs i riktning mot Löddeköpinge.

till N Västkustvägen, kan cykelvägen från Bjärred mot Borgeby

Ett alternativ är att utbygga den befintliga vägen, och därvid

längs N Västkustvägen korsa östra vägen antingen planskilt

göra en omläggning i dess södra del, så att den ansluter vid

eller i plan med hastighetsdämpande åtgärder.

Väslanvägens nordöstra krök. Ett annat alternativ är att låta

Vid korsningarna mellan Västanvägen och Domedej lavägen

vägen följa Borgebys nordvästra tätortsavgränsning. Detta

respektive Löddesnäsvägen bör miljöprioriterad plankorsning

alternativ gör det möjligt att från vägen nå nordvästra delen av

mellan gång-/cykeltrafik och biltrafik kunna accepteras. liksom

Borgeby. Vägen placeras i ett från landskapsbildsynpunkt
fördelaktigt läge, i gränsen mellan det öppnare slättlandskapet
i väster (med samlade brukningsenheter) och del mer småskali
ga landskapet i öster med stort inslag av vegetation. Till stor del
kantas denna linje också av befintlig vegetation.
Västervångsvägen - Tegelbruksvägen fungerar som en lokal
genomfartsväg tills den västra vägen byggts. Därefter kan den
lokala genomfarten hänvisas till antingen västra vägen eller
Västervångsvägen - Tegelbruksvägen, om västra vägen enbart
skall vara lokal tillfartsgata. Planen möjl iggör båda alternati
ven. Beslut i frågan kommer att fattas senare.

Norra Västkustvägen genom Borgeby

där gång-/cykelvägar korsar Alfredshällsvägen. Planen ger dock
möjligheter till planskild korsning på ett eller Oera av dessa
ställen. Gång- och cykeltunnlar har nackdelarna, att de motver
kar önskemålet att hålla hastigheterna nere. att de inklusive
nedfartsramper är platskrävande, att de ofta utgör mindre
trevliga miljöer och att fotgängare lockas korsa vägen mellan de
planskilda korsningarna. Frågan om gång-/cykelvägar bör korsa
de större bilvägarna planskilt eller i plan med hastighelsdäm
pande åtgärder och ev signalreglering bör utredas vidare i
samband med detaljplaneringen.
Korsningar mellan större vägar utformas om möjligt som
rondeller.

Övriga väg- och trafikfrågor

Det finns olika åsikter, huruvida genomfartsmöjligheten skall

Inom Bjärreds befintliga tätort bibehålls i princip det befintliga

bibehållas efter alt östra vägen förbi Borgeby byggts, och

traliksystemet. Norra Västkustvägen, Västanvägen, Lundaväg-

I
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en och Carl Olssons väg - Alfredshällsvägen utgör det överord

Utformningen av dessa. bl a vid östra och västra vägen,

nade vägnätet. Norra Västkustvägen utformas med trafiksäker

regleras. liksom planerat ekostråk invid Ekehem. av kommande

hetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder.
Öresundsvägen är huvudsaklig tillfartsväg till det äldre

detaljplaner. Plats ges för bullerskyddande åtgärder. Endast
tung trafik med start- eller målpunkt i Bjärred-Borgeby bör

villaområdet norr om Bjärred Saltsjöbad, och bör ges vissa

tillåtas i området. och hänvisas till de större vägarna. Östra och

hastighetsdärnpande justeringar. Mellanvägen är en viktig

västra vägen skall fungera som såväl genomfartsväg som

tillfartsväg i Löddesnäsområdet. där redan hastighetsdärnpande

tillfartsväg till nya bebyggelseområden. Hastigheten begränsas

åtgärder vidtagits. Hans Jonas väg är en viktig lokal fördel

till 70 km/tim på östra vägen och 50 km/tim på västra vägen.

ningsgata i nordvästra delen av Bjärred, som också bör förses

Gång- och cykeltrafik

med hastighetsdämpande åtgärder.
Det kontinuerliga lokalgalunätet {dvs gator som inte är
återvändsgator) inom Bjärred och Borgeby hålls som huvud

Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i framför allt

princip öppet, utan avstängningar. Vissa smala vägar, som t ex

Löddesnäs- och Alfredshällsområdena och punktvis även p å

Löddesnäsvägen. hålls dock endast öppen för trafik till/från
fastigheter längs vägen. Den öst-västliga gatan genom Borgeby
norr om Rutsborgskolan byggs i samband med att kringliggande
områden utbyggs. som en öppen fördelningsgata för den lokala
trafiken.

centrala Bjärred och i Borgeby. och förbindelserna med
grannorterna är ofullständiga. Följande huvudstruktur för och
kompleueringar av gång-/cykelvägnälet föreslås:
Bjärehovskolan blir knutpunkt för ett nord-sydligt gång-/

Alfredshällsvägen vidareförs inte söderut mot Stora Bennikan.
då det inte är önskvärt att leda trafiken mot Lomma in på
Västkustvägen genom Habo Lj ung. Ett spårrescrvat i denna
sträckning kan ev användas som bussgata. Allmänt bör nva
vägdragningar undvikas i det känsliga landskapet söder

�m

Bjärred. Korsningen Carl Olssons väg/S. Västkustvägen kan
ombyggas något. så att söderifrån kommande trafik i högre grad

än idag leds in på Carl Olssons väg i stället för att fortsätta
norrut på Västkustvägen. Önskemålet att spara vegetationen
söder om korsningen Carl Olssons väg/S. Västkustvägen talar
dock emot att låta S. Väslkuslvägen göra en större böj in mot
Carl Olssons väg. l detaljplanen för detta område finns bestäm
melser som skyddar vegetationen.
Den lokala trafiken mot Lomma följer Alfredshällsvägen Carl Olssons väg - Södra Västkustvägen. Det har diskuterats att
anlägga en avlastningsväg från vinkeln Alfredshällsvägen/ Carl
Olssons väg söderut. 400 - 500 m från kusten och vidare mellan

Örestads golfbana och Habo fure mot Lomma. En sådan väg

har dock nackdelarna all den innebär ingrepp i del känsliga
öppna slättlandskapet söder om Bjärred. kan leda till exploatc
ringstryck i detta område och att den kommer i konflikt med
landskapsintrcsscn vid Haboområdet. Av dessa skäl bör detta
vägförslag utgå ur planeringen.
Gamla Lundavägen förbi Flädic skola skall enbart fungera
som lokal tillfartsgata till kringliggande bebyggelse. och ev till
de befintliga gårdarna söder om skolan, och ges en lugn
bygatekaraktär. Tillfart till utbyggnadsområden söder om Flädie
skola sker främst från Alfredshällsvägen.

eykelstråk från Löddesnässkolan till Berga kyrka, Bjärreds
Saltsjöbad och Bjersund. och ett öst/västligt gång-/cykelstråk
från Flädie skola Ekehem och Bjärreds centrum till Bjerehov.
Högsätcr och Strandpromenaden. Cykelvägen från Lund över
Fjelic - Flädic förs vidare längs Lundavägen (jfr bef detaljplan)
fram till Medborgarhuset och via Jonasgården till Bjärrcds
Centrum. Cykelvägcn från Lomma över Haboljung fullföljes
och cykelbana (ev kombinerad cykel-/gångbana i trängre
partier) anläggs längs Norra Västkustvägen genom Bjärred.
Norra Västkustvägen genom Borgeby ombyggs så att vägen
blir mer lämpad för cykeltrafik (delvis på separat cykelbana).
I norr fortsätter cykelvägcn till Löddeköpinge. Motorvägen kan
antingen korsas vid den befintliga trafikplatsen eller planskilt
vid Västervångsvägen.
Den genaste sträckningen för stråket mellan Bjärrcds
centrum och Högsäter samt kusten går genom den obebyggda
ytan milt i bostadsrättsföreningen Bjärehovs område. Då
boende här framfört önskemål om att ingen gång-/cykelväg
skall dras fram genom bostadsområdet. leds stråket här istället
söder respektive norr om Bjärehov.
Stråket Per Claus väg - Hans Jona� väg utbyggs till ett sam
manhängande gång-/cykelslråk från Carl Olssons väg i söder
till Mellanvångsvägcn i norr. Ett paral lellt stråk utbyggs längs
Al fredshällsvägcn och dess linje upp till Mellanvångsvägcn.
Från Alfredshälls centrala grönområde förs ett gång-/cykelstråk
till Berga kyrka. Längs kusten kompletteras befintliga gång
/cykelstråk. så alt man får ett sammanhängande stråk från Södra
Västkustvägen, där Önnerupsvägen ansluter, till Löddesnäs i

norr. På sträckan mellan Bjersund och Bjärreds Saltsjöbad finns
dock endast plats till gångväg. Här hänvisas cykeltrafiken till

Trafikbuller

cykelväg längs Andra parkvägen eller Västkustvägen. Gångvä

Vid nyplancring tillämpas för bullernivå normalt riktvärdena 5 5
dBA ekvivalentnivå utomhus och för befintliga områden 65
dBA ekvivalentnivå. Bullernivån på N Västkustvägen genom
Borgeby, N Västkustvägen genom Bjärred och Mellanvägen är
idag 58 dBA, 60 dBA resp 56 dBA I 0 m från gatan. Trafik
mängden på de nya östra och västra vägarna kring Borgeby
torde, efter utbyggnad av Borgeby, vara något större respektive
mindre än på N Västkustvägen genom Borgeby idag (utan
avstängning), med en bullernivå kring 60 - 65 dBA. Utan
bullerdämpande åtgärder bör avståndet mellan bostadsbebyg
gelse och väg vara ca 50 m. Med bullerdämpande åtgärder
(bul lerplank. bullervall och/eller vegetation) kan avståndet
göras betydligt mindre. Bul lernivån hålls även nere genom
hastighetsbegränsning.
Utrymme skall finnas till

andra ställen. men det saknas sammankopplingar. särskilt i

bullerskyddande åtgärder.

gen längs stranden vidareförs till Haboljung. Kuststråket norrut
skall ge förbindelse mot Barsebäck. Vikhög och Löddeköpinge.
Det är dock inte möj l igt att anlägga bro över Lödde å nära dess
mynning då detta skulle innebära störningar i del känsliga
landskapet. Lämpligt läge för bron skall utredas.
Vägverket och Region Skåne har låtit upprätta en förstudie
för att belysa möjliga sträckningar avseende gång-/cykelförbin
delse mellan Bjärred-Borgeby och Löddeköpingeområdet.
Alternativ a följer Västkustvägen mellan Borgeby och Lödde
köpinge och är den genaste och sannolikt enklast genomförbara
lösningen. Alternativ

b korsar motorvägen öster om trafikplats

Borgeby. vilket innebär en omväg och svårigheter att på ett
naturligt sätt infoga stråket i miljön. Al ternativ

c

följer Yäster

vångsvägen. Detta innebär en omväg för trafikanter från
Borgeby, men samtidigt att den avhuggna Västervångsvägen
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åter knyts ihop. Detta har ell kulturhistoriskt värde och ett
värde för fastigheterna längs vägen, men en planskild korsning
med motorvägen försvåra� av att denna och Västervångsvägen
ligger i samma nivå. Alternativ d följer den i Planen visade
sträckningen förbi f d tegelbruket. Denna sträcka har stort
värde för rekreationscykling. men innebär en omväg för
trafikanter mot Löddeköpinge. Alternativ d bör ses som elt
komplement på längre sikt till något av de övriga alternativen.
Eu g/c-stråk över Lödde å nedanför motorvägen är önskvärt på
sikt. Exakt läge, kostnader och sätt att hantera översvämnings
problemet kommer att utredas vidare.
Det väst-östliga gång-/cykelstråket genom Löddesnäs, söder
om Apotekarevägen föres vidare genom Borgeby längs
Löddesnäsvägen och det centrala öst-västliga grönstråket. I
13orgeby utbyggs elt gång-/cykelstråk från LBTK-hallen väster
om Gudmundsvägen. öster om Domedej l a mosse, förbi
Rutsborgskolan och vidare norrut mot Augustenborg. LBTK
området förbinds också norrut öster om den befintliga bebygg
elsen mot Montessoriskolan. Vid Montessoriskolan anläggs ett
öst-västligt grön- och gång-/cykelstråk genom norra delen av
Borgeby. Längs den nya öst-västliga fördelningsgatan anläggs
separat gång-/cykelväg.
Bjärred-13orgeby omfattas i Planen av ett sammanhängande
gång-/cykelnäl med maskvidden 200 - 300 m. I de äldre
villaområdena i Bjärred är biltrafiken på de flesta gator relativt

blygsam, varför separata cykelbanor inte torde behövas. Vid
vissa gator. som ingår i delt överordnade gång-/cykelnätet. t ex
I lagavägen - Montelinvägen och Östra/Västra Kennelvägen.
kan särskilda cykel fält avgränsas intill större korsningar.

5.3. Principer för detalj planering i
befintliga orter - bevarande och
fö rtätning
På många håll i de befintliga samhällena 13järred och Borgeby
kan förändringar aktualiseras i framtiden. Det finns vissa
förtätningsmöj ligheter - även om flera av de i en förtätningsslu
die 1 980 visade möjligheterna redan har utnyt�jats - och
punktvis kan befintlig bebyggelse komma att ersättas med n) .
På många håll finns det behov av att förbättra eller förädla
utemiljön. Nya investeringar i infrastruktur kan påverka
exploateringstryckct. Del är av stor vikt att förändringar sker på
platsens villkor, betraktas i ett hclhi:tspcrspcktiv tillsammans
med omgivningen och tar utgångspunkt i områdets speciella
möjligheter och kvaliteter. Som huvudprincip bör inga föränd
ringar - ny- och ombyggnader, trafikomläggningar. bearbetning
av utemiljön - påverka befintliga miljövärden negativt. Tvärtom
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mer traditionell sommarhostadskaraktär och sktmelängor med

I

rötter i jordbruks- och odlingslandskapet. Därtill kommer vissa
nyare "illor av ganska exklusiv karaktär samt mindre villor_
som byggts genom förtätning och avstyckning. Större delen av

1

bebyggelsen har ett tydligt bevarandevärde och det är av stor
vikt alt trädgårdarnas rikliga vegetation bevaras. På strandtom
terna måste ev avstyckningar göras med stor försiktighet. så alt

I

ett inklämt läge. På tomten 1 7 : I O kan avstyckning ge 4-5 nya

I

gravhögen Stora Mallhög på skogsliknande tomtmark. som

I

2.

inte den gröna prägeln störs. och så all inte större byggnader får
bostäder. Det är önskvärt alt tillskapa gång-/cykt:lpassager
mellan Norra Villavägen och stranden. Inom området finns
föreslås överföras till parkmark.
Området

kring

Öresundsvägen

och

Stra ndvägen:

Området präglas av mjukt svängda gatulinjer. stora, lummiga
tomter och utblickar mot havet. Bebyggelsen från mellankrig
stiden har en varierande arkitektur. från röda trästugor till

stenvillor i nationalromantisk eller klassicistisk stil eller 1 930talsfunktionalism. 1 950-talsbebyggelsen är till stor del i rött
tegel, ofta med traditionella sadeltak, men det finns också villor
med plana tak och med putsade fasader. Området präglas
således av en stor arkitektonisk mångfald, där många byggna
der är goda representanter för sin tids villa- eller sommarhus
bebyggelsc och har e\l kulturhistoriskt värde. Även många
trädgårdar har ett kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen smälter
mjukt in på de lummiga tomterna. och området upplevs som
ganska enhetligt trots mångfalden. Det finns vissa förtätnings
möjligheter i närheten av Norra Västkustvägen. men allmänt är
förtätningsmöjlighctcrna begränsade. Vissa byggnader av lägre
kulturhistoriskt värde kan på sikt ersättas med ny bebyggelse.
som bör underordna sig den lummiga helhctsmiljön.
Vid Västra Kennelvägen/Hagtomsvägen har det föreslagits
att bygga 1 2 enfamiljshus på en större obebyggd tomt med
skogs-liknande vegetation. Bebyggelsen bör anpassas till

Fig. 60. /11de/11i11g av Bjärred och Borgeby i I 8 karakteristis
ka de/områden
bör de om möjligt berika helhetsmiljön och bidra till att

vegetationen, så att denna i största möjliga omfatLning kan
sparas.

3. Kring Bjärreds Saltsjöbad och Bjersund: Området kring

Bjärreds Saltsjöbud och Bjersund präglas av en krullig,

befintliga miljövärden "förädlas".

skogsliknande vegetation. Från kustsidan och från det öppna
Olika delar av Bjärred-Borgeby har olika karaktär, och ger

landskapet i söder upplevs området som cn lövskog med in-

dänned väsentligt olika förutsättningar för förändringar. Nedan
diskuteras kvaliteter i 1 7 karakteristiska delområden i Bjärred
Borgeby, som ram för ev förä11dringar. Delta säll att ge ramar
för detaljplaneringen i befintliga tätorter tillämpas på många
håll i Sverige, bl a i Stockholms översiktsplan 1997. som
arbetar

med

12

·'stadsbyggnadskaraktärer"

karakteristiska delområden},

(motsvarande

stadsutvecklingsområden oi;h

kulturhistoriskt särskilt intressanta områden.
De 1 7 delområdena kan uppdelas på 8 områden med
särskilda bevarandeintressen p g a ett stort inslag äldre bebygg
else och väl uppvuxen vegetation. och 9 övriga områden. som
präglas av nyare bebyggelse. De olika områdena och deras
särskilda karaktärsdrag, kvaliteter och möjligheter genomgås
nedan.

Bevarandeområden (1

- 8) :

1-mr
"�/(Rl2€DS
SAtT.rJ"A o "

I . Kring Norra Villavägen: Området har Bjärreds äldsta
samlade villabebyggelse. De flesta tomterna är mycket stora
och lummiga. och många villor och sommarbostäder har
mycket högt bevarandevärde. Den äldre bebyggelsen är i
huvudsak av tre typer: Palatsliknande tegelvillor. trävillor av

Fig.

61. Exempel pti förtiilllingsmöjligheter vidf d Bjärreds

station
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Fig. 62. Större villa vid Norra Vil/(lviige11
sprängd bebyggelse. Delta är områdets viktigaste karaktärsdrag,

och l .övstedls väg. Vid Biilows väg finns flera byggnader från

vilket bör bevaras i framtiden. Bebyggelsen smälter mjukt in i

mel lankrigstiden. Radhus, kedjehus och tält liggande småhus

denna gröna karaktär, och bör göra så även framöver. De

från 1 950-talet och början av 1 960-talet präglar Västra Kennd

enstaka byggnaderna har i detta sammanhang en underordnad

vägen, Trädgårdsvägen och delar av Neplunivägcn. Dessa

betydelse. men området har några av Bjärreds mest bevarande

områden är goda representanter för denna tids tegelark itektur

värda byggnader: Villa Haga, f d järnvägsstationen och

och de avgränsar tydliga stadsrum. De har kulturhistoriskt och

Bjersunds tegelbruk. Det finns flera övriga bevarandevärda
byggnader, l ex den äldre vita längan vid stranden norr om
Bjersunds tegelbruk och de två bevarade gårdarna öster

0111

Södra Västkustvägen. Bjärred Saltsjöbads byggnader finns inte

miljömässigt värde såväl som helhetsmiljö som uttryck för sin
tid. Vid Folkungavägen finns vissa obebyggda ytor med plats
till 5 friliggande enfamiljshus. Det centrala lägel omedelbart
invid Bjärreds centrum kan ev tala för en högre exploah:ring.

kvar, men det är önskvärt att nya, representativa och identitets
förstärkande byggnader uppförs, där restaurangen tidigare låg.
Området kring f d stationen är en av I3j ärreds traditionella

mötesplatser och bör förstärkas som rekreationsplals. Det är
önskvärt att en bättre gångväg a nläggs längs stranden.
4. Kusten mellan Bjersund och Haboljung: Del är av största
vikt att de ännu obebyggda kustpartierna bevaras, och inte tas
i anspråk för bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen är bortsett
från enstaka byggnader av äldre datum, och av kulturhistoriskt
intresse. Där vägen från Önnerup möter Södra Västkustvägen

finns en korsvirkesgård av mycket högt bevarandevärde. Det är
önskvärt alt de obebyggda ytorna intill denna förbl ir obebygg
da. Söder om vägen från Önnerup finns ett plåtskjul. Detta bör
ersättas med naturmark eller med en för miljön anpassad
byggnad. Enligt gällande detaljplm1 är det möjligt att komplet
tera med 4 enfamiljshus intill befintlig bebyggelse vid bl a
Bryggvägen utan att den fria vyn mot havet påverkas. På
fastigheten Önnerup 1 0 : I 0 ryms ytterligare en byggnad.
5. Området kring Norra Västkustvägen, Neptunivägen,

Östra och Västra Kennelvägen, Biilows väg och Lunda

0
I

5<1
I

vägen: Delta område utbyggdes t i l l stor del under 1 950-talet

och början av 1 960-talel, men i nnehåller även äldre bebyggelse,
vid Norra Västkustvägen, Östra Kennel vägen, Folkungavägen

Fig. 63. Exempel på/örtiit11i11gsmöjlig/1eter vid Medborgar
ftuset
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Fig. 64. F cl Lwulavägen vid Flädie skola

I
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Norra Västkustvägen mellan Tallvägen och Östra Kennel
vägen har ett ganska stort utbud av butiker och service och
bildar något av en '"huvudgata" i Bjärred. Det är önskvärt att
behålla och förstärka denna karaktär. En samlad planstudie över
stråket - ev ända upp till Bjärreds centrum - kan bidra till detta.

invid skolan kan bilda byns naturliga centrumpunkt. De gamla
vägarna mot norr och väster har avbrutits i samband med
vägomläggningen. Då äldre vägsträckningar av detta slag är
kulturhistoriskt viktiga spår i landskapet, är det önskvärt att
återskapa de avbrutna vägpartierna som gång- och cykel vägar.

Korsningen med Lundavägen - Öresundsvägen är en sedan
decennier etablerad knut- och centralpunkt i Bjärred, med bl a
medborgarhuset. Detta samt flera grannbyggnader utgör goda
exempel på 1 950-talcts tegelarkitektur. Det finns möjligheter
till en viss förtätning i området och förstärka del som en
tyngdpunkt i Bjärred. En sådan förtätning är önskvärd från
stadsbildssynpunkt, då den bidrar till att ge Norra Västkustvä
gen en rytm mellan avsnitt av olika intensitet. Norra Västkust
vägens karaktär av traditionellt huvudstråk bör bevaras, och det
är önskvärt med säkra gång- och cykclvägar längs stråket.

8. Borgeby: Borgeby uppfattas som en avgränsad by. där äldre

6. Kring Hantverkarevägen: Området kring Hantverkarevä

gen och längs Lundavägens östra del var till största delen
utbyggt på 1 950-talet, med friliggande hus på relativt små
tomter. Vissa byggnader är från tiden före 1 9 1 3 , och har stort
kulturhistoriskt värde. Tomterna präglas av en ganska frodig
växtlighet, vilken bör bevaras. Det finns vissa förtätningsmöj
ligheter, bl a vid Lundavägen. Mellan Lundavägen och Per Ols
väg planeras radhuslägenheter samt clt mindre parkområde.
7. Området kring Flädie skola: Vid Flädie skola finns äldre

landsvägsbebyggelse bevarad. Genom omläggning av vägen
mot Lund har ett parti av den gamla landsvägen omvandlats till
en lokalgala, som också ingår i cykelstråket mot Lund. Bebygg
elsen kring skolan framstår som en liten "by" med byggnader
av kulturhistoriskt värde. Denna prägel bör bevaras, men
området tål komplettering med ytterligare bebyggelse. Denna
bör utformas som relativt tätt friliggande gatuhus med sadel
tak, och väl ansluta till den äldre bebyggelsen. Vägkorsningen

och nyare bebyggelse tillsammans utgör en helhet. Längs Norra
Västkustvägen, Löddesnäsvägen och Anders Möllares väg har
den äldre bebyggelsen ett stort kulturhistoriskt värde. Norra
Västkustvägen är byns traditionella huvudstråk, och bör förbli
detta, även när genomfartstrafiken försvunnit. Det är önskvärt
att låta säkra gång- och cykel vägar kanta stråket. Flera service
företag ligger längs stråket i södra delen av byn, och vid
Rutsborgsvägen ligger en välbesökt skoaffär. Hörnet mellan
Norra Västkustvägen och Rutsborgsvägen är en naturlig
centrumpunkt i Borgeby. En lämplig plats för en identitetsför
stärkande byggnad (t ex med service) är, där den nuvarande
miljöstationen ligger. Några senare byggda villor i 13orgeby är
ganska stora, och byggda i en stil, som harmonii:rar mindre bra
med den äldre bebyggelsen. Det är önskvärt all i högre grad
anpassa ny bebyggelse till äldre miljö. De flesta äldre trädgår
dar är lummiga och har stort bevarandevärde. Öster och väster
om Borgebys bebyggelse finns många värdefulla vcgctations
particr. Dessa utgöres av skogsdungar och trädrader. Dessutom
finns många fornlämningar. Det är önskvärt all vegetalions
och fornlämningsområdena förblir obebyggda. och ingå i
sammanhängande grönstråk, och alt ny bebyggelsestruktur i så
hög grad som möjligt anpassas till befintlig vegetation.
13orgebys fortsatta utbyggnad bör framstå som en organisk
tillväxt av den befintliga orten, och utformas på ell sätt som
förstärker den lokala identiteten. Relativt hög täthet i kombina
tion med låga hushöjder bör etlersträvas.
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Fig. 66. Löddes11äsväge11, Borgeby

Övriga områden (9 -17):

Stråket i Vikingavägens linje har förutsättningar att utvecklas

9. Bjärreds centrum - Bjärehovskolan: Området norr om

bostäder och service är knutna. Norr om 13järehovskolan finns

till en viktig tväraxel för gång- och cykeltrafik, till vilken
Folkungavägen har utbyggts ganska sent, bortsett från ett antal
äldre, bevaringsvärda byggnader vid Vikingavägen och några
byggnader nordväst om Bjärehovskolan. Såväl centrumbyggna
den mellan Folkungavägen och Vikingavägen som Bjärehov
hallen och Bjärehovskolan är stora, modernistiska byggnads
komplex, omgivna av öppna ytor - parkering eller friytor. Milt
emot cenlrumbyggnaden, på andra sidan Norra Västkustvägen.
ligger Statoils bensinstation, som skall ev ombyggas till
··Mango"-butik. Mellan centrumbyggnaden och Norra Västkus
tvägen har anlagts ett mindre torgliknande plats i anslutning till
13järreds centrala busshållplats. Denna plats är idag Bjärreds
viktigaste centrum- och mötespunkt. Centrumbyggnaden bildar
ett inomhuscentrum, där man genom ombyggnad under senare
år sökt få ett bättre samband med intilliggande utemiljö. Det är
önskvärt all förstärka detta område som Bjärreds överordnade
centrum, men delta torde kräva en större satsning på utomhus
miljön.
Platsen framför centrumbyggnaden känns idag ganska gles och
ödslig och det är önskvärt att tillskapa en mt:r intim miljö.
Möjlight:ler alt skapa etl mera sl utet stadsrum - el! egentligt
kringbyggt torg - finns genom att uppföra en byggnad på den
obebyggda tomten norr om platsen, och genom alt låta nybyg
gnader på Statoiltomten ligga i gatulivet. Därtill kan eventuellt
den öppna platsen minskas och göras intimare genom mindre
byggnader längs Vikingavägen och Folkungavägen.
I3järehovsk0Jai1 b idra.i· till all knyta samman de omkringlig
gande områdena. Skolan l igger vid de gång- och cykelstråk
som förbinder 13järreds centrum med Bjärehov, Högsäter och
kusten, och som kommer all få ökad betydelse i framtiden.

ett idag lite avsides beläget mel lanområde, som har förutsätt
ningar att utvecklas till ell mer genomtänkt grön- och institu
tionsområde, ev med inslag av bostäder.

10. Kring N äktergalsvägen och Anna Sömmerskas väg:

Kring Näktergalsvägen, fågelsångsvägen och Bjerres väg finns
t:lt områdt: med blandad bebyggelse: Villor och sommarbostä
der från mellankrigstiden och 1 950-talet, fril iggande småhus
från 1 960-, 1 970-, 1 980- och 1 990-talen. Byggnader har upp
förts också under de allra senaste åren, och det återstår ännu
vissa obebyggda tomtt:r. Vid Bjerres väg finns även äldre två
våningshus. Norr om Anna Sömmerskas väg finns vissa obe
byggda områden och stora skogsliknande trädgårdar. En viss
förtätning kan ske här, men det är önskvärt att behålla befintlig
vegetation och att bibehålla och förbättra vissa grönområden.
Allmänt utgör områdets hetaogenitet ett särskilt värde. Många
-

av de äldre byggnaderna har ett stort kulturhistoriskt värde.

1 1 . Bjerehov: Bostadsområdet Bjerehov (brC Lj ungen) består
av två byggnadsgrupper, omgivna av grönytor. De två bygg
nadsgrupperna har en inåtvänd karaktär, och avgränsar sig
tydligt mot omgivningen. Byggnaderna, i modernistisk stil, av
gränsar inre gårdsrum. Del centrala läget mellan Bjärreds cent
rum - Bjärehovskolan och Högsäler - strandområdet, talar för
en tydligare koppling till den ti lltänkta öst-västliga axeln för
gång- och cykeltrafik Ufr sid 60). Den bevarade gårdt:n intill
bostadsområdet har stort kulturhistoriskt värde.

12. Hö gsäter : Högsäterområdet har sedan mellankrigstiden

legat som en stor fruktplantage, som efterhand blivit alltmer
kringbyggd. En detaljplan för området har antagits och utbygg-

I

68

1
I
I
1

•••
•••
-···

I
I
1

Fig. 6 7. Bjerres väg, område JO
naden kommer att ske under de närmaste åren. Det nordligaste

1 980, bebyggts med småhus. Ett genomgående parkstråk

området har nyligen uthyggts med friliggande småhus. r- n

sträcker sig från servicehuset Jonasgården mellan Per Ols väg

pågår produktionen av 32 radhus i den sydligaste området.

och Brcdbäcks väg till Starkvägen. Det är önskvärt att detta

Resten av området kommer huvudsakligen att bebyggas med

grönstråk vid utbyggnad av Ekehemsområdet får fortsätta

radhus/parhus samt stadsvillor i 2-4 våningar. Området får en

österut genom detta. Mellan Bredbäcks väg och Ormvråksvä

nord-sydlig huvudaxel - delvis lokalgata, delvis gång-/cykel

gen finns ett område, som länge var obebyggt, och delvis

stråk, i f-ågelsångsvägens linje. Området kommer att rymma

använt som handelsträdgård. En kompletterande utbyggnad

1 80-200 lägenheter. Genom att bevara vissa fruktträd inom

inom området har skett under senare år, och ett parkområde är

området, ges en påminnelse om områdets tidigare användning.

under utveckling. Det är angeläget att stor omsorg lägges vid
parkområdets utformning. Enstaka möj l igheter till komplette

13. Alfredshäll:

Alfredshäll

är ett rätvinkligt uppbyggt

bostadsområde från slutet av 1 960-talet. Bebyggelsen är grup

rande bebyggelse finns kvar i området - jfr förtätningsstudien
från 1 980.

perad kring fyra infartsgator och består av fril iggande hus och

kedjehus längs parallella stickgator. Området har en stor täthet

15. Mellanvången. Norr om Lavendelvägen har under senare

och tydligt avgränsade gaturum. Mellan området och den äldre

år utbyggts bostadsområdet Mellanvången med trevåningshus

villabebyggelsen finns en större grönzon, som innehåller en

samt låga flerbostadshus kring gårdar. Väster om delta finns ell

förskola. Grönytan norr om denna kan tåla ett visst bebyggel

mindre radhusområde från 1 960-talet. I områdets norra del har

setillskott utan alt väsentliga värden går förlorade. Det finns en

en äldre gård av kulturhistoriskt intresse bevarats. Intill denna

antagen, men överklagad detaljplan för en skola inom området.

planeras på öppna ytor 1 6 bostäder i radhus m m. Här har Norm

Planen har ej vunnit laga kraft. Intill Alfredshällsvägen finns

Västkustvägen omlagts. så att en del av den gamla vägsträckan

boningshuset till en äldre gård bevarat. Invid detta har under de

utgått. Denna sträcka kantas av en björkalle. Eftersom detta är

senaste åren småhus uppförts. Längs Carl Olssons väg i söder

en historisk vägsträcka, är det önskvärt att den återskapas som

tinns en grönzon.

gång-/cykelstråk, i kontakt med den befintliga undergången

En förtätningsstudie 1 980 visar på förtät

ningsmöjligheter här.

Planledningsgruppen har dock tagit

ställning mot förtätning här, då det bedömts viktigt att spara ett

under den nya vägen mol Lund. Väster om björkallen har en

miljöstation anlagts.

sammanhängande grönstråk från Alfredshällsvägen till Bjärreds
Saltsjöbad.

16. Löddesnäs - huvuddelen: Löddesnäs är ett mycket stort,

samlat småhusområde, främst utbyggt

14. Området kring Hans Jonas väg - Bredbäcks väg: Mellan

under

1 960-talet.

Området trafikmatas utifrån via Västanvägen och från den

Per Ols väg och Lavendelvägen finns ett rätvinkligt uppbyggt

genomgående Mellanvägen. Från dessa utgår ett system av

småhusområde, i huvudsak från 1 960-talet. Bebyggelsen består

stickgator och gatuslingor, längs vilka byggnaderna ligger.

av kedjehus eller friliggande småhus längs genomgående gator,

Området är bebyggt med radhus, kedjehus och friliggande

gatuslingor eller stickgator. Området har bebyggelsemässigt en

småhus på relativt små tomter. Tre öst-västliga grönstråk med

betydligt mer blandad karaktär än Alfredshäll. Vid Ormvråks

gång-/cykclvägar genomkorsar området och ger kontakt med

vägen har ett tidigare vägreservat, i enl ighet med förtätnings-

kusten och ett överordnat nord-sydligt grön- och gång-/cykel-
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stråk går från Bjärehovskolan i söder, förbi Löddesnässkolan

således ytterst begränsade. Önskemålet att bevara de befintliga

och vidare norrut till Västanvägen. Söder om Nordmannavägen

samhällenas miljö begränsar därtill förtälningsmöjlighetema,
och nyexploateringens täthet blir avgörande för hur många

är de öst-västliga gång-/cykelstråken ofullständigt utbyggda.
Den gamla Löddesnäsgården har rivits och ersatts med skol
byggnader, men gårdens parkanläggning har bevarats som ett
mycket värdefullt inslag i området. Parken har såväl miljömäs
sigt som kulturisktoriskt värde. Den gamla Löddesnäsvägen

bostäder Bjärred och Borgeby kan rymma på längre sikt. Detta
innebär också, att planen antyder, att en framtida tillväxt utöver
planens ramar bör lokaliseras på annan plats, kanske i Flädie.
Planen bevarar det öppna landskapet mellan Bjärred och

från Borgeby har inom Löddesnäsområdet delvis försvunnit,

Borgeby. Detta bör i så stor utsträckning som möjligt ha rural

delvis omdanats till gång-/cykelstråk. Trots områdets storlek

prägel - åkermark eller betesmark - och inte trädplanteras eller

och regelbundna, schematiska stadsplan, har många stadsrum

ges parkkaraktär. Om zonen används till park eller idrottsområ

betydande rumsliga kvaliteter. Särskilt kring Löddesnäsparken

de får det en "urban" karaktär, som tar Bjärred och Borgeby att
uppfattas som ett enda samhälle i stället för två.

är radhusbebyggelsen starkt rumsbildande. Löddesnäsområdet
är så tätt bebyggt, att förtätningsmöjlighetema i det närmaste är

obefintliga, om inte grönområden skall tas i anspråk. Vissa
parkeringsytor, reservytor eller mindre användbara gröna ytor
skulle eventuellt kunna tas i anspråk.
17.

Löddesnäs - området vid Gyllins ängar: Det senast

uppförda tillskottet i Löddesnäs ligger mellan Västanvägen och
Gyllins ängar - grönytan längs havet. Bebyggelsen här är tätare
och stadsplanemässigt mer varierad än i resten av Löddesnäs.
Husen har mestadels sadeltak och varierande fasadmaterial. De
ligger kring bilfria gränder och gårdar, där biltrafiken och
parkeringen samlas kring til lfartsgatorna. Området har i stort
sett inga förtätningsmöjligheter. Det är önskvärt att det norra
och det södra av de öst-västliga gång-/cykelstråken förs ända
fram till kustlinjen och ett gång-/cykelstråk längs denna.

Inga nya bebyggelseområden planeras mellan Bjärred och
Haboljung.
Kommunen har bedömt att det bör finnas en planberedskap för

en tillväxt på ca 2 700 invånare fram till år 2010, och att denna
tillväxtram bör vara någorlunda lika fördelad mellan norra och
södra kommundelen. Detta innebär 1 000 - 1 200 nya invånare
i Bjärred-Borgeby. Det är inget mål i sig själv att uppnå denna
tillväxt, men planberedskapen för att möta en framtida efterfrå
gan bör vara hög. Ovissheten gör, att det är inte möjligt att idag
fastställa utbyggnadsetapper i tid och rum, men planen ger
möjlighet till

en

prioritering av var man bör bygga först och var

utbyggnad kan ske senare. Den fördjupade översiktsplanen följs
av detaljplaner, som tar ställning till bebyggelsetyp och täthet,
och det finns också möjlighet att ej ta i anspråk utbyggnadsom
råden, som kan visa sig vara överflödiga.
Den fördjupade översiktsplanen visar en planberedskap på

5.4 Nyexploatering för bostäder,

530 nya bostäder i Bjärred-Borgeby inom två tidigare etapper,

verksamheter och service

sikt. Antalet bostäder beror av exploateringstalet. Sistnämnda

och ytterligare möjligheter till 180 - 230 nya bostäder på längre
planberedskap - inkl Högsäter, förtätning och "bebyggelseöar"

Utbyggnadsprinciper och tätortsavgränsning
Lomma kommun är genom sitt centrala och kustnära läge i
öresundsregionen attraktivt för inflyttning under kommande
decennier. Därtill kommer att en viss tillväxt är önskvärd för att
upprätthålla eller förbättra servicenivån, och att ett utglesat
boende kräver fler bostäder. Utbyggnadsmöj lighetema i kom
munen är dock begränsade och kommer förr eller senare i
konflikt med önskemålet att å ena sidan bevara öppet jordbruk
slandskap och å andra sidan bevara orternas gröna karaktär och
låga bebyggelse.
Oavsett var Bjärred eller Borgeby utbyggs, innebär detta
ingrepp i kulturlandskapet och jordbruket. Det har framförts
många synpunkter som är negativa till utbyggnad i det öppna
landskapet och/eller till förtätning inne i samhällena. Om full
hänsyn tas till dessa synpunkter bortfaller i princip alla möjlig

heter till utbyggnad. A andra sidan skapar den naturliga
befolkningstillväxten samt generationsväxlingar inom Bjärred

och Borgeby en efterfrågan på fler bostäder, samtidigt som ett
inflyttningstryck är sannolikt framöver. Planeringen måste
därför innebära en avvägning, en kompromiss mellan olika
behov och önskemål. Det måste finnas en planberedskap för en
viss utbyggnad och förtätning, men också en gräns för hur långt
denna kan gå. Därför är det viktigt att dels söka finna orternas
utbyggnadsgränser på lite längre sikt, dels definiera miljövär
den, som bör bevaras inne i orterna.
Ett syfte med den tordjupade översiktsplanen är således att
ange en gräns, för hur långt Bjärred och Borgeby kan byggas ut
på lite längre sikt, utan att viktiga landskapskvaliteter går
förlorade. Detta innebär också, att planen anger den mark, som
på längre sikt bör skyddas mot tätbebyggelse. Därtill definieras
miljövärden, som bör bevaras inne i orterna. Utöver planens
visade utbyggnadsområden är ytterligare utbyggnadsmöjligheter

överskrider kommunens ovan nämnda ram, men kan ses som
en övre gräns för hur mycket samhällena kan byggas ut utan att
komma i konflikt med önskemålet om att bevara öppet jord
brukslandskap. Den fördjupade översiktsplanen kan också ses
som ett angivande av mark, som bör skyddas mot tätbebyggelse
på längre sikt.
Utbyggnaden bör fördelas på båda orterna Bjärred och Borge
by. Ett problem är att de möjliga utbyggnadsområdena är större
i Borgeby än i Bjärred, medan service i hög grad är koncentre
rad till Bjärred. Avståndet från Borgebys utbyggnadsområden
till Bjärreds centrum är maximalt 2 km, vilket dock är ett
acceptabelt cykelavstånd.
Trafikvägar utgör en tydlig, men föga attraktiv gräns och barriär
mellan bebyggelse och landskap. Om bebyggelsen överskrider
de större vägarna, kommer dessa å andra sidan att få barriärver

kan inne i orterna. I Bj ärred bildar Carl Olssons väg, Alfreds
hällsvägen, väg 9 1 3 och Västanvägen idag gränser mot det
öppna landskapet. I planen föreslås en utbyggnad öster om
Alfredshällsvägen, i direkt kontakt med det öppna landskapet.
Detta kräver dock åtgärder för att minska Alfredshällsvägens
barriärverkan. Ekehemsområdets utbyggnad begränsas i norr av
väg 9 1 3 . Denna väg och dess fortsättning Västanvägen måste
även i framtiden utgöra bebyggelsegräns för Bjärred, om det
öppna området mellan Bjärred och Borgeby skall bevaras.
Löddesnäsområdet avgränsas i norr av Västanvägens norra del.
Norr om vägen hindrar landskapsvärden och ett stort antal
fornlämningar utbyggnad.
Västra och östra vägen förbi Borgeby föreslås bli ortens
gräns mot det öppna landskapet. Vid västra vägen och spårre
servatet har denna lösning valts, för att utbyggnadsområdet norr
om Rutsborgskolan skall vara sammanhållet och orienterat mot
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de inre grönområdena. Den östra vägen följer gränsen mellan

plats. Området kan trafikbetjänas från befintliga vägar och har

ett småskaligt, av vegetation uppdelat landskap, och det öppna

under en 20-årsperiod diskuterats som ett möjligt utbyggnad
sområde. Det bör därför betraktas som Bjärreds mest fördelakti

slättlandskapet. Denna gräns har bedömts som en naturlig gräns
för orten, med möjlighet till "bebyggelseöar" i slättlandskapet
öster om vägen.

ga utbyggnadsområde efter Högsäter. Mot utbyggnad talar
önskemålet om fri utblick mot åkerlandskapet. Åkerlandskapet

Nybebyggelsen planeras, så att utblickar mot det öppna

och väg 913) och har därför inte samma miljövärde som

1
I

vid Ekehem är dock redan genomskuret av vägar (Lundavägen
landskapet bevaras i gröna kilar. För "bebyggelseöar" talar

exempelvis landskapet öster om Alfredshällsvägen och söder

möjlighet till bostadsbebyggelse i direkt kontakt med det öppna

om Carl Olssons väg. En utbyggnad i området bör dock göras

landskapet eller till att lätta vissa verksamheter avskilt från

så, att vissa öppna vyer mot landskapet bibehålls.
Ekehemsområdet föreslås utbyggt i tre delområden kring en

orten. Bebyggelseöarna bör dock ha mycket begränsad storlek
och utformas mycket omsorgsfullt, så att de associerar till

nord-sydlig tillfartsgata från Lundavägen. Lundavägen föreslås

befintliga bondgårdar eller mindre bebyggelsegrupper

i

alleplanterad. Ett parkstråk., ekostråk, avskiljer den nya

åkerlandskapet. De bör placeras, så att den fria utblicken mot

bebyggelsen från den befintliga bebyggelsen vid Storkvägen.

landskapet kvarstår mellan dem och så att lantbruket störs så

Ett i detta stråk befintligt dike föreslås bearbetat till en bäck,

lite som möjligt. Exakt läge och storlek bör detaljstuderas innan

som förbinder ett system av vattenspeglar (fördröjningsmaga

utbyggnad. De tre bebyggelseöarna öster om Borgeby är endast

sin). I norr vidgas grönzonen till en större park med anknytning

schematiskt redovisade beträffande läget. Bebyggelseöarna får

till Ormvråksvägen, Lavendelvägen och Mellanvångsplan. Mot

dock betraktas som sekundära utbyggnadsrnöjligheter, som bl

väg 9 1 3 planteras skyddande vegetation. Bredbäcks väg

a är beroende av markägarnas ställningstagande.

vidareförs som gång-/cykelstråk och grönstråk fram till

Bebyggelse- och bostadstyper

gör den tillgänglig för allmänheten. Parkstråket norr om

Som huvudprincip skall ny bebyggelse vara i 1-2 våningar och

mot Ekehems gård.

Ekehems gård, som eventuellt på sikt kan ges användning, som
Svanevägen vidareförs genom Ekehemsområdet i en båge upp

anpassas till den befintliga miljön. En betydande del av

Bebyggelsetätheten bör fastläggas vid detaljplanering, men

bostadsbyggandet kommer att utgöras av småhus med trädgård.

det centrala läget talar för ett inslag av relativt tät bebyggelse.

Dessa kan utformas som friliggande hus på större eller mindre

Området kan rymma 50-100 bostäder, beroende av tätheten. I

tomter eller som radhus, kedjehus eller liknande.

planen räknas med 50 bostäder.

Det kommer sannolikt att finnas ett ökat behov av att

Markägaren önskar idag ingen utbyggnad i området. En

komplettera den befintliga småhusbebyggelsen i Bjärred och

utbyggnad av området är bl a beroende på markägarens

Borgeby med bostäder för ungdomar och äldre. Detta innebär

framtida ställningstagande, men området bör kvarstå i planen

att

som en utbyggnadsmöjlighet.

efterfrågan efter mindre bostäder,

tätare former av

bostadsbebyggelse, bostäder med mindre trädgårdar eller utan
trädgårdar samt bostäder i omedelbar närhet till service och

Kring

kollektiv trafik, kommer att öka. Sådan bebyggelse lokaliseras

gamla vägen mot Lund. Vissa byggnader, bl a Flädie skola, är

Flädie skola finns idag en mindre hussamling vid den

och utformas så, att befintliga miljövärden inte störs.

kulturhistoriskt värdefulla. Det föreslås en komplettering av

Planen tar inte ställning till bebyggelsetätheten i detalj.

bebyggelsen längs "bygatan" och ett mindre tillägg i söder.

Denna bör regleras i detaljplan och relateras till efterfrågan,

Bebyggelsen anpassas till den äldre kulturmiljön. Det är

exploateringsekonomi etc. Planen ger exempel på antalet
bostäder vid olika exploateringstal och redovisar lämplig
lokalisering för ev tätare bebyggelse.
Utbyggnadsområdena bör göras så attraktiva som möjligt,
genom att höga krav ställs på deras gestaltning. Inget utbygg
nadsområde ligger långt från service eller grön- och naturområ
den. Vissa områden, som genom sina läges- och landskapskva
liteter skulle kunna vara attraktiva för bostadsbebyggelse, bör
dock skyddas mot bebyggelse, för att viktiga landskapsvärden
inte skall gå förlorade.
Störande eller trafikalstrande verksamheter skall inte integreras
bland bostäder. Vid beräkning av antalet nya bostäder antas, att
ca 1 0 % (ibland något mer, ibland något mindre) av tomtmar
ken och våningsytan används till verksamheter.

Bjärred

önskvärt att nybebyggelse bygger vidare på och förtydligar den
befintliga strukturen. På den gamla vägens norra sida föreslås
en kompletterande bebyggelse, anpassad till den äldre bebygg
elsen, så att vägsträckan får karaktär av "bygata". Bygatans

miljö kan förstärkas genom gatans gestaltning. Cykelstråket

följer denna gata. Nybebyggelsen kan delvis innehålla verk
samheter och service. Öster om Flädie skola har den gamla
vägsträckan helt försvunnit på en sträcka av ca 200 m, medan
cykelvägen viker av mot norr mot den nya Lundavägen. Det
föreslås att en ny cykelväg anläggs rakt fram, i den gamla
vägsträckningen, och kantas med alleträd. På så sätt uppnås en
genare och mer tilltalande sträckning, samtidigt som den
historiska vägsträckan återställs och det äldre bebyggelseområ
dets karaktär av "landsvägsby" förtydligas.
Ett mindre bebyggelsetillägg föreslås i söder. Totalt kan i
området kring Flädie skola byggas ca 20 bostäder i enfa
miljshus.
Den nord-sydliga markvägen öster om Flädie skola har norr om

De föreslagna utbyggnadsmöjligheterna i Bjärred (utöver

skolan avbrutits i samband med anläggandet av den nya vägen

Högsäter) rymmer totalt ca 1 60 lägenheter beroende av exploa

mot norr. Möjligheterna till att i detta läge tillskapa en cykelväg

teringstalet, med genomsnittstätheterna 1 5 Jgh/ha. Inklusive

norrut mot Borgeby idrottsområde bör studeras. Cykelvägen

Högsäter och en förtätning på 50 Jgh kan ca 400 Igh byggas i
Bjärred.

Ekehem är Bjärreds mest centralt belägna utbyggnadsmöjlighet
efter Högsäter och beläget nära en möjlig framtida spårvägshåll-

kan utnyttja befintlig markväg.
Utbyggnaden

öster om Alfredshällsvägen (totalt ca 90

bostäder inkräktar på det fria åkerlandskapet öster om Bjärred,
men har bedömts som en möjlig kompromiss, om utbyggnads-
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uppstår. Även om vissa utblickar mot landskapet bevaras,
förskjuts tätortsgränsen till markvägen öster om Flädie skola.
Längre än så kan tätortsgränsen inte förskjutas utan att kraftigt
decimera det öppna landskapet mellan Bjärred och Kanik samt
Flädie. Detta innebär att en zon på 700 - I 000 m öppet land

än hittills) anpassas till den befintliga byns karaktär. Detta kan
ske såväl med friliggande hus på relativt stora tomter som med
tätare liggande hus, motsvarande den äldsta bebyggelsen i
samhället. Det är möjligt an inpassa mindre grupper av rad- och

skap bevaras mellan Bjärred och de närmaste bebyggelseanhop

kedjehus, utan att miljön kommer att likna Löddesnäs. Avgö
rande är att arkitekturen anpassas till den äldre bebyggelsetradi

ningarna i öster, vilket torde vara ett minimum fOr bibehållande

tionen och till landskapet och att de enskilda bebyggelsegrup

av landskapskvaliteten och av en tydlig tätortsgräns mot det
öppna landskapet. I söder bör bebyggelsegränsen fOlja fOrläng

perna inte blir för stora. I största möjliga utsträckning bör
friliggande hus vara styckebyggda, och även dessa arkitekto

ningen av Alfredshällsområdets södra avgränsningslinje.

niskt anpassade till den äldre bebyggelsen.

I området söder om Flädie skola föreslås två utbygg
nadsområden med tillfart från Alfredshällsvägen. Båda område
na bör ha en ganska lantlig prägel som små "byar", där öppna
landskapskilar når in till Alfredshällsvägen. Mellan bebyggel
sen och Alfredshällsvägen vidareförs det ovan nämnda ekostrå
ket mot söder. Det nord-sydliga grönstråket längs Bjärreds
nuvarande bebyggelsegräns föreslås fortsätta längs Alfreds
hällsvägen och utvidgas vid pumpstationen, där det föreslås få
en fbrgrening mot öster. I detta område finns idag ängar och
beteshagar. Befintliga diken i området omdanas till bäckar och
vattenspeglar. Ställningstagande till bebyggelsetäthet tas i
samband med detaljplanering.
Det nordliga området, med tillfart i höjd med Råkvägen,
bör utbyggas först. I en senare fas utbyggs området söder om
pumpstationen. Detta område nås via en gata i Svalvägens linje.
Landskapet sydost om Bjärred föreslås göras tillgängligt
genom anläggande av vissa gång- och cykelstråk längs befintli
ga ägogränser. Dessa stråk bör utformas som grusvägar kantade
av gräsytor, buskvegetation och mindre trädsamlingar.

Högsäter är redan detaljplanerat, och utbyggnad har påbörjats.
Utbyggnadsplanen för Högsäter påverkas inte av den fördjupa
de översiktsplanen.
Ingen utbyggnad bör ske sö der om Carl

Den östra förbindelsevägen bildar gräns för den sammanhäng
ande orten, men öster om vägen kan tre "bebyggelseöar" med
bostäder och verksamheter uppföras. Dessa kan uppbyggas som
små byar kring en inre gata eller en inre gröning, eller efter
mönster från större bondgårdar. Utåt bör områdena avgränsas
av vegetation, och träd bör, liksom för sydskånska bondgårdar,

utgöra en viktig del av helhetsmiljön. Om möjligt bör trädplan

tering ske i ett första stadium, innan bebyggelsen uppförs. En
av bebyggelseöama skulle kunna rymma en ev ny fjärrvärme
central.
Det är önskvärt att frihålla det öppna landskapet mellan
Borgeby och Västervångsvägen.
Den exakta avgränsningen av allmänna grönområden mot
tomtmark regleras i kommande detaljplaner, bl a med bakgrund
i ekonomiska överväganden. Det är önskvärt med sammanhäng
ande, allmänt tillgängliga grönstråk. I dessa bör bl a ingå
värdefulla natur- och fornminnesområden.
Vissa samrådssynpunkter talar för att prioritera en utbyggnad i
väster framför en utbyggnad i öster, bl a för att området i väster
ligger nännare kollektivtrafiken. Den fördjupade översiktspla
nen redovisar utbyggnadsområden i såväl öster som väster, och
planen som sådan påverkas inte av var utbyggnaden i första

Olssons väg, då det

öppna landskapet mellan Bjärred och Habo Ljung inte bör
decimeras ytterligare. Detta åkerlandskap med havskontakt är
av mycket stort landskapsvärde. Mellan Södra Västkustvägen
och strandlinjen mellan Bjersund och Habo Ljung bör av
samma skäl ingen ny bebyggelse tillåtas utöver den bebyggelse,
som visas i redan godkänt planprogram för fastigheten Önnerup
I 0: I 0 och i detaljplaneförslag vid Bryggvägen.

Borgeby

hand kommer. Beslutet att bygga östra vägen först talar dock
för att först utbygga Borgeby mot öster.
Meningarna om utbyggnaden i

östra Borgeby är delade. Vissa

samrådssvar är negativa till utbyggnad i östra Borgeby, p g a
ingreppen i kulturlandskapet. Oavsett var Bjärred och Borgeby
utbygges, innebär detta ingrepp i kulturlandskapet, men en
utbyggnad i ovan nämnda zon har i planen bedömts innebära ett
lindrigare ingrepp än vid andra utbyggnadsaltemativ. Den
Jandskapsanalys, som planen bygger på, når fram till att zonen
mellan den befintliga bebyggelsen i Borgeby och den nord
sydliga markvägen, Fyrhusvägen, öster om byn är en över

Om planberedskap skall finnas för I 000 - I 200 nya invånare

gångszon mellan byn och det öppna landskapet och är ett

eller fler i norra kommundelen är det nödvändigt att planera för

lämpligt utbyggnadsområde. Fastighetsindelningen, med långa,

en utbyggnad av minst 300 - 340 bostäder i Borgeby. Ett

smala fastigheter, är en fortsättning på fastighetsstrukturen inne

ställningstagande för mindre utbyggnad innebär samtidigt ett

i byn. Denna struktur passar väl till en utbyggnad i små, visuellt

ställningstagande för en mindre tillväxt i kommunen som helhet

avgränsade etapper, anpassad till befintlig bebyggelse och

eller fbr en mer omfattande utbyggnad i Flädie. Planen rekom

vegetation, och med en direkt relation till områdets historia.

menderar som ram ca 300 bostäder.

Öster om Fyrhusvägen är fastighetsstrukturen annorlunda med

Den fördjupade översiktsplanen anger, som ovan nämnts,
en långsiktig tätortsavgränsning, men kan inte ta ställning till
utbyggnadstakt. Det möj l iga antalet bostäder inom området
beror på tätheten. Den fördjupade översiktsplanen tar inte heller
ställning till tätheten, men ger exempel på hur många bostäder
som ryms vid en genomsnittstäthet på I 5 lgh/ha eller något
mer. Med genomsnittstäthet 1 5 lgh/ha (motsvarande tomter på
600 - 700 m2) ryms ca 300 nya bostäder. Bebyggelsetätheten
bestäms i samband med detaljplanering. Förtätningsmöjlighe
terna i Borgeby är mycket små.
Det är av största vikt att nybebyggelsen i Borgeby (i högre grad

större, samlade åkerfält.
Utbyggnaden i områden av denna typ skall vara förankrad
i kulturlandskapet och den äldre ägostrukturen på ett annat sätt
än utbyggnad ute i det öppna landskapet. Det är viktigt, att den
gamla fastighetsstrukturen kan avläsas också efter utbyggnad i
området och att befintlig vegetation och bebyggelse på ett
naturligt sätt integreras i utbyggnadsområdet. Värdefulla öppna
ytor kan till stor del bevaras och ingå i grönstråk.
Sammanfattningsvis kan sägas att utbyggnaden på detta sätt
förankras i den historiskt framvuxna strukturen, att den etappvis
kan anpassas till nuvarande ägogränser och att befintlig
vegetation och bebyggelse kan integreras i området.
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av grönytor. Den norra av dessa grönytor utgörs av befintlig
skogsliknande vegetation och öppen mark. Den södra grönytan
bildar en fortsättning på det väst-östliga grönstråket genom
Borgeby söder om Domedejla mosse. Befintlig bebyggelse
inordnas i den nya strukturen. I bebyggelseområdet närmast
"Fritz Lars alle" finns kraftfulla vegetationsridåer, som bör
bilda ram kring ny bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen

I
I

avskils från den befintliga bebyggelsen i väster av ett nord
sydligt grönstråk. Ett annat nord-sydligt grönstråk avskiljer
bebyggelsen närmast den östra förbindelsevägen. Denna
bebyggelse kan ha ett större inslag av verksamheter. Totalt
ryms mellan Fritz Lars alle och Rutsborgsvägen 90 bostäder
och 0, 7 ha mark för verksamheter.
Söder

om

Rutsborgsvägen

utbyggs

i första hand

den

kommunägda marken öster om Borgeby 17:68 (Björkhaga).
Den nya bebyggelsen struktureras så att visuellt samband ges
med Björkhaga gård och utblickar mot det öppna landskapet
ges. Rutsborgsvägen kan ev alleplanteras på sydsidan. Den
öppna grönytan väster om Björkhaga bevaras och ingår i det
3001'}

samlade grönstråket från idrottsområdet mot norr.
Markägaren till Björkhaga har framställt önskemål om
mindre tomtavstyckningar, vilket föreslås ske längs Rutsborgs
vägens sydsida. Detta utbyggnadsområde kan med fördel
utvidgas på sikt (jfr planen), men en utbyggnad beror bl a på
markägarens framtida ställningstagande.
Området söder om Rutsborgsvägen beräknas rymma 50

Fig. 70. Exempel på utbyggnadsmöjlighet i nordvästra
Borgeby, med en täthet på ca 15 lghlha.
Den östra vägen bör gå strax öster om Fyrhusvägen, och på
sikt bilda tätortsbebygge!sens gräns mot det öppna landskapet.
Kring den befintliga markvägen öster om Borgeby bevaras en
mindre obebyggd zon mellan nybebyggelsen och östra vägen,
för att bebyggelsen skall få en mjukare avgränsning mot

bostäder och 0,3 ha markyta för verksamheter (närmast
Rutsborgsvägen och den östra vägen).
Området öster om idrottsområdet reserveras till framtida
utvidgning av Borgeby idrottsområde.
För hela området söder om Rutsborgsvägen föreslås en
omsorgsfull landskapsbearbetning, där grönytoma struktureras
av vegetation och tillförs vattenspeglar. En bredare grönzon
avskiljer den första utbyggnadsetappen vid Rutsborgsvägen

landskapet och som skyddsavstånd till vägen.

från den senare etappen längre mot söder. Det föreslås ett

Utbyggnaden mot öster bör inte belasta den gamla vägen genom

som det nya bebyggelseområdet. Plantering av träd och övrig

samlat grönstrukturkoncept, omfattande såväl idrottsområdet

Borgeby, utan kopplas till den nya östra vägen. En viktig
tillfartsgata till norra delen av Borgeby - såväl den nordöstra
som den nordvästra - är den förslagna öst-västliga tvärgatan.
Denna gata, som på förslag av en borgebybo skulle kunna
kallas "Frilz Lars alle" (efter ägaren till Borgeby 15:67 i

början av 1 900-talet), föreslås utformad som en vacker alle.

Norr om "Fritz Lars alle" föreslås ett öst-västligt grönstråk
söder om Montessoriskolan och ett nord-sydligt grönstråk
väster om gården på fastigheten 15:67. De båda norra områdena
föreslås innehålla en ganska stor andel

verksamhetsyta.

Bebyggelseområdena i nordost, intill östra vägen, kan vara helt
förbehållna verksamheter. Allmänningen norr om gamla skolan
bevaras som grönt område i anslutning till skolan. Tillfartsgatan
till det nordöstra utbyggnadsområdet förläggs norr om allmän
ningen.
Ett nord-sydligt grönstråk avskiljer öster om Ernst Norlinds
väg nybebyggelsen från den ä
l dre bebyggelsen. Det öst-västliga

grönstråket ger utblick mot det öppna landskapet. Totalt

beräknas området norr om "Fritz Lars alle" och öster om Norra
Västkustvägen rymma ca 40 bostäder och knappt 3 ha verksarn
hetsmark. En integrering av bostäder med verksamheter/service
bör dock eftersträvas, särskilt vid "Fritz Lars alle". Lämpliga
butikslägen kan finnas vid allens östra del.
Mellan "Fritz Lars alle" och Rutsborgsvägen indelas
bebyggelsen i tre öst-västliga stråk som avgränsas från varandra

vegetation bör om möjligt ske på ett tidigt stadium, innan
nybebyggelsen tillkommer.
Liksom för östra Borgeby är dock meningarna om utbyggnad i
nordvästra Borgeby delade. För utbyggnad talar det gynnsam
ma läget nära Rutsborgskolan och spårreservatet. Mot utbygg
nad talar det känsliga landskapet med många fornlämningar och
värdefull vegetation. Norra delen av Augustenborgsområdet har
förordats som naturreservat.
De begränsade möjligheterna att finna lämplig utbyggnads
mark talar, liksom läget nära skolan och spårreservatet och de
attraktiva vegetationsrika omgivningarna, för att en varsam
utbyggnad bör ske i nordvästra Borgeby. Utbyggnaden skall ske
på sådant sätt att den kan förenas med naturvårds- och kultur
miljövårdsintressen. Kring Svinhögen och övriga fornlämningar
tillskapas grönområden, och

befintliga skogsdungar och

vegetationsridåer bevaras. Bebyggelsen grupperas på öppna
åkerytor däremellan, på sådant sätt att utblickar mot Svinhögen
bevaras.
Utbyggnaden kopplas till västra vägen och sker fram till
denna. Västra vägen kombineras med spårreservatet. I söder
förs vägen ned till Domedejlavägen och ansluts här till Västan
vägen.
I västra Borgeby finns det största föreslagna utbyggnads
området norr och nordost om Rutsborgskolan. Närmast skolan,
vid "Fritz Lars alle" sydsida, avrundas det befintliga småhus
området med ett 20-tal nya småhusbostäder. P g a att Anders
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Möllares väg har en mycket begränsad kapacitet, föreslås
nybebyggelsen i sin helhet nås trafikalt via "Fritz Lars alle".
Mellan bostadsbebyggelsen och Rutsborgskolan finns det
genomgående nord-sydliga grönstråket genom västra delen av
Borgeby.
Området norr om "Fritz Lars alle" är rikt på fornlämningar
och vegetation. Dessa kvaliteter integreras i det centrala

med en "Mango"-butik. Mot detta har invändningar av formella
skäl gjorts, då detaljplanen tillåter bensinförsäljning men inte
livsmedelsförsäljning. Sett från översiktsplaneperspektiv är
platsen tvärtom väl lämpad för livsmedelsförsäljning och annan
service, men mindre lämpad för bensinförsäljning. Det är
önskvärt att bensinförsäljningen flyttas utanför orten, och att
Statoiltomten bebyggs med bostäder, service och inslag av

grönstråket från Rutsborgskolan i söder till Svinahögen och

övriga verksamheter. Bebyggelsen bör ha en relativt hög täthet,

Augustenborg i norr. Rutsborgskolan ingår på detta sätt i ett

och placeras i gatulinjen, så att ett välavgränsat stadsrum

sammanhängande grönstråk genom hela västra Borgeby.
Utbyggnadsområdet väster om grönstråket nås via den föreslag

förstärkas till ett torgrum. Detta kan bl a avgränsas genom

na västra vägen. Den befintliga skogsliknande vegetationen
väster om Ättehögsvägen bevaras och ingår i grönområdet.
Större delen av Augustenborgsområdet bevaras som naturområ

skapas. Ytan framför Bjärreds centrumanläggning bör kunna
kompletterande bebyggelse norr om Vikingavägen och p å
befintliga parkerings- och trafikytor. Även vid Folkungavägen
finns förtätningsmöjligheter.

de. Öster om grönstråket utbyggs ett område, som nås via Norra
Västkustvägen. Ytterligare en mindre bebyggelsegrupp föreslås

Bjärreds Saltsjöbad

något längre mot norr vid Norra Västkustvägen.
I ovanstående områden i västra Borgeby finnas plats till ca
1 3 0 bostäder. Bebyggelsetätheten i nordvästra Borgeby regleras
i detaljplaneringen.

På grusplanen, där Bjärred

Saltsjöbads restaurang tidigare låg,

bör en mindre, publik anläggning kunna uppföras. Stora krav
bör ställas på gestaltningen, som bör anknyta till badortstradi

Kring Löddesnäsvägen finns i princip inga förtätningsmöj
ligheter.
Hörnet N Västkustvägen I Rutsborgsvägen är en central

tionen. En sådan anläggning kan utgöra ett värdefullt tillskott
till området. Nybyggnader eller trafik- och parkeringsytor får

dock inte inkräkta på befintlig vegetation. Möjligheten att

punkt i byn. Stora krav bör ställas på gestaltningen av en

etablera ett friluftsbad bör undersökas ytterligare. Dessa frågo r

byggnad på denna tomt. Denna plats är väl lämpad för en

får behandlas fördjupat i detaljplanesammanhang.

byggnad, som kan fungera som orienteringspunkt och vara väl
förankrad i borgebybomas medvetande. En byggnad på denna
plats kan gärna ha en publik funktion, men bör dock inte vara
bi ltrafikalstrande.
Under samrådsperioden har många önskemål framkommit
om att den gamla vägen genom Borgeby skall hållas öppen för
lokal biltrafik även efter att kringfartsvägar byggts. Vägmiljön
skall gestaltas så, att störningarna för kringliggande bebyggelse
blir så små som möjligt.

Alfredshällskolan
Den planerade Alfredshällskolan kan uppföras utan att Alfreds
hällsparkens värde väsentligen minskar. För en låg- och
mellanstadieskola är det föreslagna läget mycket fördelaktigt,
och det är möjligt integrera den i grönområdet på ett tilltalande
sätt.

5.6 Verksamheter

5.5 Förtätning
Fördelen med förtätning, är dels att denna begränsar behovet att
bygga i kulturlandskapet utanför orterna, att befintlig infrastruk
tur kan utnyttjas bättre och att läget ofta är gynnsamt i förhål
lande till befintlig service. Förtätningsmöjligheterna är dock
begränsade i Bjärred och speciellt Borgeby, och förtätning
måste ske försiktigt, så att befintliga miljövärden inte störs. I

några fall kan förtätning bidra till att hela en trasig miljö och
göra den estetiskt mer tilltalande. Förtätningsmöjlighetema i
Bjärred och Borgeby omfattar, efter utbyggnaden av Högsäter
endast en handfull fastigheter. Dessa har behandlats i avsnitt
5.3 ovan. I Flädiegården, i västra Mellanvången, vid Folkunga
vägen, västra Kennelvägen och vid Norra Villavägen kan, enligt
föreliggande planskisser och detaljplaner byggas totalt 55
bostäder, vartill kommer 5 lägenheter genom avstyckningar av
befintliga bebyggelsetomter vid Västkustvägen söder om
Bj ärreds Saltsjöbad. Därtill kommer förtätningsmöjligheter i
Bjärreds centrum, vid Bjärreds Saltsjöbad och Alfredshäll, som
här skall kommenteras närmare.

Icke störande eller trafikalstrande verksamheter kan integreras
helt bland bostäder. Icke störande, men begränsat trafikalstran
de verksamheter och service bör kunna integreras i nybebyggel
se i Bjärreds centrum. Vid större gator bör bostäder och icke
störande verksamheter kunna integreras. I norra och östra
Borgeby avsätts viss mark för verksamheter, bl a med tillfart
från östra vägen. Verksamheter här bör innebära små risker fö r
miljö, hälsa och säkerhet, med skyddsavståndet 5 0 m från
bostäder. I bebyggelseöar öster om Borgeby kan verksamheter
som kräver 200 m skyddsavstånd till bostäder, lokaliseras.
"Skifte 10", norr om Borgeby, intill motorvägen, har prövats
som ett ev verksamhetsområde. Området tas inte med i den
fördjupade översiktsplanen, då det från landskapsbildssynpunkt
funnits mindre lämplig, och då skyddszoner kring kraftledning
och motorväg beskär utbyggnadsmöjligheterna.
En planutredning beträffande utbyggnad av verksamheter
väster om Norra Västkustvägen, på Borgeby 16:8 mittemot
"Skifte 10" har gjorts 1999. Även här talar landskapsskäl emot

utbyggnad,

liksom förekomst av fornminnen.

Områdets

disponering beror bl a på hur spårreservat och cykelväg mot

Bjärreds centrum

Löddeköpinge förläggs. Området anges i den fördjupade planen
som utredningsområde.

Det är önskvärt med en viss förtätning kring Bjärreds centrum

Larssons mekaniska verkstad bör ges expansionsmöjlighet

och att den befintliga bensinstationen på sikt ersätts med ny

mot söder, men stora krav bör ställas på hänsyn till vegetation

bebyggelse,

innehållande

bostäder,

service

och

övriga

verksamheter. Statoilmacken invid Bjärreds centrum är en av
många tillskyndad

förtätningsmöjlighet,

som

också kan

innebära en visuell förbättring.
Statoil har ansökt om att få komplettera bensinstationen

och på arkitektonisk utformning i detta känsliga område.
Så snart östra vägen är byggd bör bilburna kunder till
Borgeby Skoaffär hänvisas till tillfart från östra vägen, via
Rutsborgsvägen.

I
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5. 7 Skolor och offentlig service
Flädie skola kan inte utan höga kostnader renoveras och
ombyggas för att tillgodose grundskolans krav på skolbyggna
der. Alfredshällskolan skall byggas, enligt beslut av kommunen.
Detta bedöms kunna ske utan att Alfredshällsparkens värde
väsentligen minskar. Detaljplanen är överklagad till regeringen.
Flädie skola har dock ett stort kulturhistoriskt värde, och bör

fler lekplatser och fler ridvägar är förenliga med den fördjupade
översiktsplanen och bör utredas ytterligare.
Frågan om hur jordbrukets intressen p å bästa sätt kan kombine
ras med önskemålet om tillgänglighet och rekreationsmöjlighe
ter i jordbrukslandskapet bör utredas ytterligare.

5.9 Kulturmiljövård

bevaras och rustas upp till lämplig användning. Byggnaderna
kan exempelvis användas till undervisning med mindre byg

Intresseområden för kulturmiljövården redovisas av planen.

gnadsmässiga krav än grundskolan, t ex vuxenundervisning,

Historiska samband och strukturer framgår av text och illustra

men även till föreningsverksamhet, hantverk, gallerier eller

tioner.

annan kulturverksamhet.

Den fördjupade översiktsplanens markering av kulturhisto
riskt värdefulla byggnader har inga rättsverkningar. Beskriv

5.8. Grönytor, landskap och
fritidsaktiviteter

ningen av kulturmiljövärden skall ses som en ram för fördjup
ningar i detaljplanering och en ev kulturmiljöplan. Det är
önskvärt med en kulturrniljöplan för Bjärred och Borgeby, och

denna bör omsättas i konkreta detaljplane- och områdesbestäm
melser. En kulturrniljöplan kan ge vidare rekommendationer

Relationer bebyggelse/landskap

eller riktlinjer för bevarande av kulturmiljö. Rekommendatio

Det framgår av ovanstående beskrivningar att bebyggelsen

ning till detta arbete.

nerna i den fördjupade översiktsplanen kan ses som en inled
liksom dess avgränsning mot landskapet måste relatera sig
tydligt till landskapet och platsens karaktär. Avgränsningen av
bebyggelsen mot det öppna landskapet är en avvägningsfråga,
där planen bygger på en landskapsanalys. Bebyggelseavgräns

5.10 Energi, vatten,

avlopp och

sop hantering

ningar följer karakteristiska drag i landskapet, bl a befintliga
vegetationsridåer, ägogränser och vägar. Grönområden utfor

Kommunen kommer att utarbeta en energiplan. Övergripande

mas på många håll som kilar mot det öppna landskapet, vilket

energifrågor m m kommer att behandlas mer ingående i den

ger vida utblickar. Inne i bebyggelseområden bidrar befintlig

kommuntäckande översiktsplanen. Fjärrvärmenätet kommer att

vegetation till att strukturera planen inkl gatulinjer, grönområ

den, gång- och cykelstråk m m. I vissa fall bör det vara möjligt

utbyggas under de närmaste åren. Lägen för en ny värmepro
duktionsanläggning har diskuterats: På "bebyggelseö" öster o m

att närmast bebyggelsen anlägga odlingslotter i övergången mot

Borgeby, vid väg 9 1 3 eller v i d Alfredshällsvägen. E n sådan

det öppna landskapet.

anläggning, på I 0 MW, kräver en markyta på 60 x I 00 m och

Allmänt följs principerna och ideena i Grönplan 1 990.
Kommunen har ansökt om att Domedejla mosse skall bli
naturreservat, och till denna ansökan bifogat en skötselplan.
Augustenborgområdets naturvärden bevaras, men kombineras
med en begränsad utbyggnad. Övriga önskemål om bevarande

ett skyddsavstånd på 50 m. Lunds Energi AB betraktar läget på

en "bebyggelseö" som oekonomiskt. Frågan om produktionsan
läggningens läge tär utredas ytterligare.
Det framtida värmesystemet är under utredning. En planerad
naturgasledning från Alnarp till Kaniks tegelbruk kan komplet

av natur och grönområden tillgodoses av planen.

teras med en ledning till Bjärred-Borgeby. Naturgas kan dels

Rekreationsområden och fritidsaktiviteter

hushåll.

Bj ärred och Borgeby har stora sammanhängande rekreations

5. 1 1 . Hälsa och säkerhet

ledas till en värrneproduktionsanläggning, dels direkt till

områden, vilka förstärkes och utvidgas om översiktsplanens
intentioner genomförs.
Hela kuststräckan blir ett sammanhängande grönområde
med omväxlande strandängar och trädvegetation, och som
knyts samman av ett genomgående gång- och cykelstråk.
Grönytoma kring Bjärehovskolan knyts bättre till havet och
göres bättre tillgängliga för kringliggande områden. Ett större
sammanhängande grönstråk skaps öster om Bjärreds nuvarande
östra ortsgräns, i kontakt med nya utbyggnadsområden.
I Borgeby förstärks och utvidgas grönstråket från Domedej
la mosse österut och två nya nord-sydliga genomgående grön

Buller, störningar
Mellan bebyggelse och nya större vägar planeras skyddszoner,
där bullerdämpande åtgärder kan vidtagas. Hantering av
störningar från vägtrafik och spårburen trafik får behandlas mer

detaljerat i kommande detaljplanering. Transport av farligt gods
bör hänvisas till motorvägen respektive Lommabanan. Dock
måste t ex transport av eldningsolja till villor accepteras.

Allmänt bör dock eftersträvas minskade transporter av farligt
gods och mindre användning av farliga ämnen. Den fördj upade

stråk skapas. Grönområdet kring LBTK-hallen ges utvidgnings

översiktsplanen föreslås redovisar särskilda områden för

möjligheter mot öster. Befintliga gröna områden samt områden

verksamheter samt skyddszoner kring verksamheter. Skydds

rika på fornlämningar integreras i de nya grönstråken.

zonsrekommendationer finns i Boverkets anvisningar "Bättre

De stora sammanhängande grönstråken har betydelse för

plats för arbete".

såväl rekreation som landskapsbild och för flora, fauna och
ekologiska kretslopp.
Det har framställts önskemål om ett nytt ridhus. En lämplig

Bensinstation

lokalisering för ett ev ridhus kan belysas i en senare utredning.

Lägel för en ny bensinstationsanläggning i anslutning till

Önskemål om förbättrade badmöjligheter i Bjärreds Saltsjöbad,

Bjärred-Borgeby har ännu inte avgjorts. Fyra lägen bör prövas:

I
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- Vid trafikplats Flädie.

ringar. Denna utbyggnad, jämte förtätning vid bl a Flädiegår

- Vid Flädie (i samband med omläggning av väg 9 1 3 vid

den och väster om Mellanvången, föreslås utgöra första etappen

korsningen med Lommabanan, en bensinmack med livsmedels

i Bjärred. Tillsammans omfattar dessa utbyggnadsmöjligheter

försäljning i detta läge skulle ge Flädie livsmedelsbutik.).

240 lägenheter.

- Vid Österleden i Borgebys nordöstra del.
- Vid korsningen mellan den omlagda Norra Västkustvägen och
väg 9 1 3 (norra sidan vägen), på ytan som avgränsas av dessa

I

Borgeby förutsätts östra vägen utbyggd i första etappen. Detta

talar för att utbyggnaden av bostäder bör inledas i östra

vägar och av gång- och cykelvägen mellan Bjärred och Borge

Borgeby. Kring Rutsborgsvägen kan utbyggnad göras med

by. Läget är fördelaktigt i förhållande till kundunderlaget, men

anknytning till befintlig väg. Den östra delen av den tvärgående

har nackdelarna dels, att reservat för spårväg och spårvägshåll

gatan genom Borgeby bör också byggas i första etappen. Kring

plats inlagts här, dels att en bensinmack här skulle inkräkta på

denna kan bostäder uppföras i en tidig etapp. Därtill föreslås att

den obebyggda marken mellan Bjärred och Borgeby. Området

utbyggnaden, knuten till norra delen av Norra Västkustvägen,

betecknas i planen som utredningsområde.
Området mellan Flädie skola och västra infarten mot Flädie bör

på västra sidan, görs i första etappen. Totalt omfattar första
etappen i Borgeby I 30 bostäder. I första etappen påbörjas även
utbyggnad av verksamhetsområden i nordöstra Borgeby.

ej bebyggas, utan bevaras som öppen kil mellan Bjärred och
Flädie.

Övrigt
Bjärred-Borgeby lir ingen skyddsrumsort.

5.12. Etapper, genomförande och
ekonomi
Allmänna synpunkter
Den östra vägen utbyggs snarast möjligt, även om utbyggnaden
av bostäder i östra Borgeby skulle dröja. Övriga nya gator
kopplas ekonomiskt och planeringsmässigt direkt direkt till
utbyggnaden av nya bostäder och verksamheter. Det är dock
önskvärt att i ett tidigt skede koppla denna väg till utbyggnad
av bostäder och verksamheter. Utbyggnaden öster om det
nuvarande samhället Borgeby bör därför påbörjas i en första
utbyggnadsetapp. Så snart östra vägen utbyggts, kan en
utbyggnad kring Rutsborgsvägen komma till stånd, utan att nya

Andra etappen
I Bjärred vore det önskvärt med en ganska snar utbyggnad av
Ekehem, som bl a är välbeläget i förhållande till befintliga
vattenledningar. P g a markägarintressen lir det dock sannolikt,

att denna utbyggnad kommer i en senare fas. I stället föreslås
att utbyggnadsområdet söder om Flädie skola, öster om

Räkvägen, byggs i denna etapp. Detta kan ge ett tillskott på ca
30 bostäder.

I

Borgeby sker en vidare utbyggnad i öster, men också ett på

börjande av utbyggnaden kring Rutsborgskolan i väster. Detta
område är välbeläget och har attraktiva omgivningar. Samtidigt
byggs västra vägen. I andra etappen kan också ev den första av
bebyggelseöarna utbyggas. Totalt omfattar dessa utbyggnads
möjligheter 1 00 bostäder, exklusive bebyggelseöama.
Första och andra etappen enligt är något mindre än den
planberedskap, som kommunen önskar fram till år 2010.

Tredje etappen

till fartsgator krävs. Vid norra delen av Norra Västkustvägen kan
också utbyggnad ske direkt.
Utbyggnaden bör anpassas till efterfrågan. Om beslut fattas
som en önskad ilirdelningen mellan friliggande småhus, rad

I

Bjärred sker i en tredje etapp utbyggnad av Ekehem samt det

södra området vid Alfredshällsvägen. Här ryms totalt ca
bostäder.

I I0

och kedjehus och lägre flerbostadshus, kan detta påverka valet
av utbyggnadsområde. Valet av bebyggelsetäthet får också
betydelse för kommunalekonomiska kostnader.

Nedanstående etappindelning är översiktlig och bör detalj

I

Borgeby utbyggs de sista områdena i öster, samt norra delen

av det västra området - Augustenborg - samt återstående
bebyggelseöar. Tillsammans ryms här ca 70 bostäder.

eras innan utbyggnaden. Kalkyler, som visar kommunens
kostnader för de olika utbyggnadselappema och delområdena,

Det är ovisst, när det kan bli aktuellt med den tredje etappen.

bör tas fram för att man skall kunna bedöma de tröskeleffekter

men det är fördelaktigt att ge ramar för den redan nu.

och ledningar, grönområden m m, utbyggnad av barnomsorg

5.13. Konsekvenser

som en etappvis utbyggnad kan ge. Kostnaderna omfattar gator

och ev av skolor. I samband med genomförandet av de olika
delområdena, och i takt med detaljplaneringen sluts avtal
mellan kommunen och exploatörerna som reglerar parternas
ekonomiska och juridiska förhållanden. Kostnader för allmänna

I beskrivningen av planen ovan, och av dess relation till

planförutsättningarna har planens konsekvenser på olika

grönområden och andra markkostnader finansieras dels genom

områden berörts. Nedan sammanfattas i huvuddragen några av

exploateringsavgifter, som tas ut vid försäljning av tomterna,

planens viktigaste konsekvenser, vilka lir nära förbundna med

dels via skattemedel. Kalkyler av driftskostnader skall göras.

planens målsättningar och huvudprinciper. Konsekvensbeskriv
ningen uppdelas på områdena miljö, sociala förhållanden och

Första etappen

ekonomi. Nedanstående konsekvensbeskrivning har en över

I Bjärred utgör Högsäter, där detaljplan antagits en nu aktuell

och specificeras ytterligare. I den fortsatta detaljplaneringen

utbyggnadsetapp. Vid Flädie skola kan en begränsad utbyggnad

fördjupas miljökonsekvensbeskrivningen.

siktlig karaktär, och kan inom planprocessens ram fördjupas

genomföras, betjänad av det befintliga vägnätet. Ytterligare
utbyggnad vid Flädie skola kan göras med begränsade investe-

Kulturmiljö och kulturlandskap: Planen innehåller riktlinjer
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od1 hänsyntagandc till kulturhistoriskt och

.
I l ögsäter och . bcbyggelseöarna... unJc:r de närmaste I 0- 1 5

cstctiskt \'ärd.:fulla miljöer såväl inom orterna Bjäm:d och

åren. vard'tcr 13järrcJ och 13orgeby k.an ansc:s fullt utbyggda.

för skydd a\

13orgeby som i den kringliggande landskapet. Utbyggnadsom

Utbyggnaden motsvarar I 400 - I 500 boende:. som dels bt:står

råd.:na har lokalisc:rals och tänkes ullcirmade så. att de inte stör

av intlyttare. Jets av befintliga bjäm:ds- och burgebyhor. som

befintliga miljökvaliteter och så att de i viss mån förtydligar del

bytt bostad. v
t långa vil laboende i pensionsålderna kan fön äntas

historiska arvet. De visuella miljöanalyserna a\' samhällena
B j ärred och Borgeby samt kringliggande: landskap har legat till

llylta till mindre bostäder. liksom ungdomar. som lämnar
föräldrahemmet. lnllyttade hushåll kan dels förväntas etlerfn\

grund för utformningen av planen. Tidigare formulerade mål

ga äldre bostäder. dels nyb) ggda bostäder av varic.:rad slorlt:k

beträffande kulturmiljö och kulturminnesvärd är inarbetade i

och typ.
Utbyggnadsområdena är uppdelade på många mindre

planen.

enh.:ter. vilket gör det naturligt mc:d en utbyggnad a\ I 0-20

Naturmiljö och ekologi: För skyddet av naturmiljön bygger

bostäder åt gången. Enheter a\' dc:nna storkk är överskådliga

planen på Grönplan 90 och Miljöplan 90 för Lomma kommun.

och ger möjlighet till social gemenskap och egen identitet. De

Naturvårdsplan för Lomma kommun 1 997. ddin ierade riksin

successiva bebyggelsetilläggen innebär. att de nyexploaterade

tressen och länsstyrelsens planering. Planen tar hänsyn till

områdena inte upplevs som helt nya samhällen utan samman

befintlig lrädvegetation och föreslår nya planteringar. dels i

hang mc:d de befintliga samhällena.

bostad�nära grönområden. dels i ägogränser på landsbygden

Översiktsplanen fastställer inte fördelningen mellan olika

och längs vägar. Ekologiska korridorer med allemansrättslig

bostadstyper. utan ger arealramar, som kan utfyllas i enlighet

mark och gång-/cykelvägar och vissa ridvägar til lskapas i det

med bostadsmarknadens och etlerfrågans utveckling. Det är

öppna åkerlandskapeL. Nya vattenspeglar skapas, bl a som

dock önskvärt att varje delområde innehåller ett varierat utbud

fördröjningsmagasin och regnvattendammar.

av bostadstyper. vilket främjar en varierad hushål lssammansätl

Genom

utbyggnad

av

cykelvägnät

samt

spårbunden

Utbyggnaden av kollektivtrafiken. särsk ilt om den spårbur

förtätningsområden. är det målsättningen att betydande del av

na trafiken förverkl igas. innebär i synnerhet fördelar för

En stor del av miljöaspekterna faller dock in under kommu
nens allmänna miljöpolitik och Agenda 2 1 -arbele och är inte
specifikt knutna till översiktsplaneringen.

1
l
1
I
J

ning.

kollektivtralik i en koordinerad planering av utbyggnads- och
privatbilismen överfors till kollektivtrafik och cykeltrafik.

1

kvinnor, ungdomar och äldre, som i hög grad saknar möjlighet
att använda bil.
De olika områdena i Bjäm:d och Borgeby är relativt
likvärdiga vad gäller sociala konsekvenser.

Full utbyggnad enligt översiktsplanens ramar innebär att
totalt ca 70-80 ha jordbruksmark ianspråktas för bebyggelse.

Hälsa och säkerhet: Utbyggnaden av Bjärred och 13orgeby

trafikanläggningar eller anlagda grönytor. Den ianspråktagna

samt av nya vägar kommer att öka trafiken. och därmed de

åkermarken är av kvalitetsklass 8 i norra och västra 13orgeby.

giftiga utsläppen (så länge bilarna drivs av förorenande

9 i östra Borgeby och västra delen av Ekehem och klass I 0 i

bränsle).

östra Ekchem och söder om Flädic skola.

Trafiken i och kring Borgeby beräknas öka med ca I 500

bilar per dygn. enligt trafikberäkningen 1 999. Bullerskyddande
Trafikmiljö: Efter alt den östra vägen förbi 13orgeby byggts.

åtgärder vidtages där nya vägar kommer nära bostäder (minimi

kommer Norra Västkustvägen att avlastas betydligt för genom

avstånd 50 m). Utsläppen begränsas i viss mån genom att

fartstrafik. Den nya öst-västliga gatan genom Borgeby. längs

trafiknätet bygger på genomgående vägar i stället för utifrån

spårvägsreservatet, utfonnas med farthinder och avsmalningar.

matning med återvändsslingor. De exakta utsläppen och deras

så alt den inte inbjuder till genomfartstrafik.. En viss genomsil

förhållande till miljökvalitetsnormerna får beräknas i samband

ningstrafik torde ändå förekomma. Denna torde helt försvinna.

med detaljplaneringen. men totalt sett blir utsläppsökningen

när en vägförbindelse från Löddesnäs till Norra Västkustvägen

ganska marginell. Idag är det inte möjligt alt genomföra en

utbyggs nordväst om Borgebys bebyggelse.

utbyggnad utan viss ökning av bittrafiken och dess utsläpp.
Trafiksäkerhetsproblcmen begränsas genom hastighetsdäm

Befolkning

och

sociala

förhållanden:

Planen

omfattar

utbyggnadsområden för sammanlagt 760 bostäder, inkl

pande åtgärder, rondeller. planskilda korsningar mellan väg och
gång-/cykelväg etc.

I

